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I.01. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA
I.01.01.-

ANTECEDENTS

L’Escola Pública Montseny del municipi de Breda té una antiguitat superior a 40 anys
segons dades del Cadastre.
L’equipament educatiu es desenvolupa en dues plantes i està format per un sistema
d’edificacions o mòduls interconnectats, generant dos patis interiors que ordenen el
conjunt.
Les aules de cada cicle de la formació educativa es separen per àrees diferents,
des d’educació infantil fins a primària. El programa de l’escola, detallat més
endavant, es completa amb els respectius espais per als docents i zones de serveis,
essent la cuina-menjador l’element amb major consum elèctric actualment.
La instal·lació elèctrica de l’escola va ser dissenyada en el marc del Reial Decret
2413/1973 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, actualment
derogat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002.
Des de la primera instal·lació, amb la construcció del centre, s’han succeït canvis,
adaptacions i modificacions a la instal·lació segons s’ha anat necessitant, la qual
cosa ha dificultat disposar d’una informació actualitzada que reflecteixi la realitat de
la instal·lació.
Es fa constar el fet que la instal·lació elèctrica existent no està legalitzada.
L’ajuntament de Breda no disposa de documentació relativa a la posada en servei,
així com tampoc esquemes unifilars o càlculs.
En data 06/03/2017 l’Organisme de Control TÜVRheinland emet Certificat d’Instal·lació
Elèctrica de Baixa Tensió (núm. exp. 98-2017-1000119683) de la inspecció periòdica
realitzada a l’equipament en data 02/03/2017, amb qualificació CONDICIONADA
AMB DEFECTES GREUS. Es descriuen en total 10 punts no satisfactoris. L’esmentada
inspecció s’annexa en aquest projecte.
Arran del resultat de la inspecció, l’any 2018 es van realitzar diferents obres de
reforma a la instal·lació elèctrica de l’escola per tal de regularitzar algunes de les
deficiències detectades, concretament es van realitzar actuacions a l’edifici d’infantil
(Pavelló Rosa), aula de plàstica (Cova de Drac), gimnàs i aules 1rA, 2nA, 2nB i
informàtica. Tampoc se’n disposa documentació relativa d’aquestes actuacions,
esquemes unifilars o càlculs.
En data 29/04/2019 l’Organisme de Control TÜVRheinland emet Certificat d’Instal·lació
Elèctrica de Baixa Tensió (núm. exp. 98-2019-1000210175) de la inspecció periòdica
realitzada a l’equipament en data 14/03/2019, amb qualificació CONDICIONADA
AMB DEFECTES GREUS. Es descriuen en total 6 punts no satisfactoris que encara no
han estat resolts. L’esmentada inspecció també s’annexa en aquest projecte.
A banda del resultat de la inspecció, l’equipament d’ençà el seu inici d’activitat, ha
anat incrementant la potència instal·lada (nous equips informàtics, ampliació
cuina...), fet que també implica realitzar una ampliació de potència.
La motivació principal d’aquest projecte recau en la necessitat de resoldre els punts
no satisfactoris resultants de l’última inspecció periòdica així com modificar la
instal·lació en els punts que s’escaigui per tal de poder portar a terme l’ampliació de
potència, amb la finalitat de disposar d’una instal·lació que no suposi un perill per a
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les persones, així com per a la mateixa instal·lació i a fi d’evitar incidències o
interrupcions en el subministrament.

I.01.02.-

INICIATIVA I ENCÀRREC

El present projecte es redacta prèvia petició de l’Ajuntament de Breda i s’inclou en
l’encàrrec que aquest ha fet als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva.

I.01.03.-

OBJECTE

L’objecte de la redacció d’aquest projecte és proporcionar la informació tècnica i
econòmica per la reforma i ampliació de potència de l’actual instal·lació elèctrica
de baixa tensió del centre escolar amb l’objectiu d’executar les obres que permetin
posteriorment obtenir la certificació d’inspecció favorable per l’organisme de control
que permeti la seva legalització d’acord amb la Instrucció 1/2015 de 12 de març, de
la Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a
seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecten a
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC), i la legalització de l’ampliació de potència d’acord
amb Reglament de Baixa tensió aprovat el 2002. Tot i això, aquest no és un projecte
per a la legalització de les instal·lacions, ja que el projecte de legalització s’inclou
dins les obres previstes.
Per altra banda, també és objecte d’aquest projecte el canvi d’ubicació de l’equip
de comptatge, que passarà del Quadre General de Protecció (QGP) situat al taller
de la Planta -1 de l’edifici principal, a l’armari d’obra a peu de vorera que es
construirà segons especificacions de la companyia.
Finalment, s’aprofitarà per elaborar els esquemes unifilars de tota la instal·lació i
cadascun dels quadres existents, i rotular les diferents proteccions magnetotèrmiques
i diferencials de cada quadre elèctric.
Cal tenir present que per a qualsevol actuació sobre la instal·lació existent es
realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió del 20 de
setembre de 1.973 i Instruccions Complementàries. Per a les noves instal·lacions
s’aplicarà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió segons Decret 842/2002 de
2 d’agost actualment vigent i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) que
corresponguin.
En amidaments, pressupost i esquemes no es detallaran les línies elèctriques fora de
l’abast d’aquest projecte de reforma per a legalització de la instal·lació.
El centre disposa del projecte HEURA totalment desenvolupat, pel que aquest sistema
no serà objecte d’aquest projecte.
El projecte l’integren els documents següents:



Memòria descriptiva i tècnica
Annexos:
•
Justificació de normativa aplicable
•
Estudi de gestió de residus
•
Reportatge fotogràfic
•
Pla de control de qualitat
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•
Càlculs elèctrics
Instruccions d’ús i manteniment
Plecs de condicions
Estudi de seguretat i salut
Documentació gràfica

I.01.04.-

EMPLAÇAMENT
Nom edifici
Adreça edifici
Municipi i CP
Coordenades UTM
Ref. Cadastral

Institut Escola Montseny
Passeig de les Escoles, 28
Breda 17400
462.904 ;4.621.937
3021301DG6232S0001ZY

La situació i emplaçament estan reflectits en els plànols adjunts.
Programa funcional
PLANTA 0:
Àrea 1


Educació infantil: 7 aules



Lavabos alumnes



Magatzem



Sala de calderes



Menjador



Cuina



Magatzem



Lavabo servei



Educació primària: 13 aules



Aula de música



Sala polivalent



Aula d’informàtica



Despatx de direcció



Sala de mestres



Lavabo mestres



Lavabo alumnes



Neteja: 2 magatzems

Àrea 2

Àrea 3
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Sala de calderes



Aula de plàstica



Gimnàs



Lavabos



Taller



Magatzem



Porxo

PLANTA -1:
Àrea 4

Àrea 5

Quadre de superfícies construïdes:






Àrea 1:
Àrea 2:
Àrea 3:
Àrea 4:
Àrea 5:

659,94 m2
274,56 m2
1.563,69 m2
659,94 m2
302,66 m2



TOTAL

3.460,79 m2

I.01.05.-

NORMATIVA APLICABLE

Seran d’aplicació totes les normes d’obligat compliment. A continuació s’indiquen les
que s’han considerat més importants:


Reial Decret 2413/1973, de 20 de setembre pel que s’aprova el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries.



Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries
(ITC-BT-01 a ITC-BT-51).



Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.



RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i
posteriors modificacions.



Instrucció 1/20015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines i
Seguretat Industrial , en relació al procediment a seguir en les inspeccions a
realitzar pels organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no
inscrites al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de
Catalunya (RITSIC).



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a FecsaEndesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i
a les instal·lacions d’enllaç.
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I.01.06.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT, SEGONS EL REBT 2002
Segons la ITC-BT-04
Segons defineix l’apartat 3.1de la Instrucció BT-04 del REBT, es tracta d’una instal·lació
classificada com grup “i”, les corresponents a local de pública concurrència “Sense
límit” per tant és necessari un projecte tècnic per la seva corresponent legalització.
L’ampliació i modificació de la instal·lació es considera inclosa en el supòsit de l’art.
3.3 punt a) per al grup i) definit en l’art. 3.2 i requereix per tant de Projecte de
legalització.
Segons la ITC-BT-05
Segons defineix l’apartat 4.1 Instrucció BT-05 del REBT, es tracta d’una instal·lació
classificada com a ”b” locals de pública concurrència, per tant és necessari d’una
inspecció inicial i periòdica cada 5 anys.
En les instal·lacions anteriors serà d’aplicació el que es derivi amb la instrucció 1/2015
de 12 març de la Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial en les
instal·lacions existents.

I.01.07.- JUSTIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS A CONSIDERAR
PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
Al tractar-se d’una instal·lació receptora d’energia elèctrica de baixa tensió, que
d’acord amb la reglamentació vigent, és objecte d’inspecció periòdica per una EIC
però sense possibilitat d’emetre un certificat d’inspecció amb qualificació de resultat
favorable perquè manca la justificació de la seva legalització o inscripció, a banda
del defectes greus que es resoldran en aquesta actuació, caldrà que es procedeixi
segons es determina a la Instrucció 1/2015.
Amb el lliurament de la documentació exigida per aquesta instrucció a l’EIC,
aquesta podrà emetre el corresponent certificat d’Inspecció amb qualificació de
resultat favorable.
Caldrà considerar que per la modificació de la instal·lació existent es realitzarà
d’acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió del 20 de setembre de
1.973 i Instruccions Complementàries.
Per a les noves instal·lacions s’aplicarà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
segons Decret842/2002 de 2 d’agost i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC)
actualment vigent.
En aquest cas, l’ampliació i modificació de la instal·lació es considera inclosa en el
supòsit de l’art. 3.3 punt a) per al grup i) definit en l’art. 3.2 i requereix per tant de
Projecte de legalització.
Abans de la posada en servei de l’ampliació i modificació que recull el present
projecte caldrà:
-

Presentar davant d'una entitat d'inspecció i control, concessionària de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la documentació que sigui
preceptiva.

-

L’ampliació i modificació haurà de ser objecte d'inspecció inicial per part d’un
organisme de control autoritzat.
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I.01.08.-

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. ESTAT ACTUAL

L’equipament disposa de subministrament elèctric de baixa tensió per escomesa
aèria.
La potència de contractació és de 6,6 kW a tensió 3 x 230 / 400 V a 50 Hz de
freqüència, amb un interruptor general de control de potencia SIEMENS 3VF3/4P
d'intensitat nominal 160 A regulat a 125 A essent l'empresa subministradora d'energia
elèctrica Endesa Energia SAU.
Instal·lació realitzada dins el marc del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió del
20 de setembre de 1.973 i Instruccions Complementàries.
El Quadre General de Protecció està situat en un nínxol disposat per a tal fi, en el
taller de la Planta -1. Des del Quadre General es deriven les diferents línies fins als
subquadres.
Els elements més remarcables de la instal·lació elèctrica són:
-

Quadre General.

-

Múltiples subquadres.

-

Receptors: múltiples receptors formats principalment per equipaments informàtics
(ordinadors, impressores i canons de projecció), enllumenat, equipament cuina,
calderes,...

La ubicació i distribució dels diferents subquadres existents s’ha identificat als plànols
adjunts corresponents.
El Quadre General de Protecció (QGP) no disposa de totes les proteccions a les
derivacions individuals que alimenten els diferents subquadres. Així mateix, hi ha
diferents subquadres que no disposen de les proteccions adequades contra
sobreintensitats ni contra contactes indirectes.
Tant en el QGP com en els subquadres manca la identificació en la majoria dels
circuits.
Tots el dispositius de protecció i maniobra estan disposats en muntatge vertical.
L’edifici disposa de xarxa de terres existent, no obstant es desconeix les
característiques de la xarxa, el seu traçat i ubicació dels elèctrodes soterrats.
A les següents figures es mostra el Quadre General de Protecció actual i dos dels
múltiples subquadres de l’escola. En l’annex Reportatge fotogràfic es mostra amb
més detall la instal·lació actual.
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Figura 2. SubquadrePassadís. SQD1C

Figura 1. Quadre General de Protecció.
Actual QGP
Figura 3. Subquadre Aula. SQ3A.

I.01.09.-

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA

La reforma de la instal·lació que es proposa es basa en resoldre les deficiències
detectades, tenint en consideració el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió
de la inspecció periòdica realitzada per l’Organisme de Control TÜVRheinland a
l’equipament en data 14/03/2019 amb qualificació CONDICIONADA AMB DEFECTES
GREUS. A banda, també es proposa traslladar l’escomesa a l’exterior de l’equipament,
armari a peu de vorera (nou QGP) i modificar la instal·lació en els punts que
s’escaigui per tal de poder portar a terme l’ampliació de potència, a fi de disposar
d’una instal·lació que no suposi un perill per a les persones, evitar interrupcions en el
subministrament i donar compliment a la normativa d’aplicació vigent.
De forma general, s’instal·laran els elements de protecció en el SQ0 (abans QGP) i
subquadres necessaris segons legislació.
Pel que fa a les línies de distribució interior, es substituiran 3 línies existents per noves
esteses de línies des del quadre SQ0 (subquadre general) als subquadres SQD1C
(passadís primària cicle mitjà), SQMG1 (magatzem cuina) i SQD2 (passadís primària
cicle superior) i es realitzarà una nova línia de derivació al nou subquadre del
magatzem SQMG2.
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Es substituiran els subquadres existents per subquadres instal·lats en superfície amb
porta i pany de seguretat a les àrees i aules de l’àmbit d’aquest projecte.
S’aprofitaran interruptors magnetotèrmics i diferencials existents, tal i com s’indica en
els plànols, sempre que sigui possible.
Es legalitzarà la instal·lació existent segons Instrucció1/2015 i es legalitzarà la
instal·lació per ampliació de potència.
A tota la instal·lació s’assolirà el màxim equilibri de càrregues a les diferents fases.
A continuació es descriu quin és el procés i l’ordre constructiu que s’ha previst per tal
de dur a terme les obres contemplades en el present projecte. No obstant això,
aquesta és simplement una previsió que caldrà ajustar un cop coneguda l’empresa
adjudicatària de l’obra, adaptant-nos així als mitjans de què pot disposar en cada
moment i al menor termini d’execució que en el marc del plec de clàusules de la
licitació s’hagi pogut oferir.
TREBALLS PREVIS
Abans de començar l’obra caldrà que l’empresa constructora realitzi el Pla de
Seguretat i Salut, que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Breda mitjançant un
informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut.
També, abans del començament dels treballs, caldrà que l’empresa constructora
realitzi la corresponent comunicació d’obertura del centre de treball tal com es
detalla en la normativa vigent de seguretat i salut a les obres de construcció.
En tots els treballs caldrà mantenir les mesures oportunes de seguretat per evitar tot
tipus de danys i accidents de persones, eines i/o màquines (veure el corresponent
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut).
REPLANTEIG DE L’OBRA
La documentació prèvia amb què s’ha comptat per a la confecció de present
projecte tècnic s’ha extret majoritàriament de la informació aportada per
l’ajuntament, si bé cal fer constar que les dades més rellevants s’han contrastat
mitjançant la recollida d’informació “in situ”.
Es pot entendre, per tant, que la documentació emprada és suficientment real i que
serveix de base fiable per al replanteig de les obres, acció que haurà de realitzar el
contractista i que, un cop aprovada per la direcció facultativa, l’empararà per a
l’inici real i efectiu de les obres.
ACCESSIBILITAT A L’OBRA, FINQUES VEÏNES i SERVEIS AFECTATS
El recinte de l’institut escola Montseny de Breda s’insereix en un entorn urbà limítrof
amb el sòl no urbanitzable. Disposa d’edificacions properes en 3 de les seves
façanes.
L’immoble objecte de reforma del present projecte és un edifici aïllat i semi enterrat,
de planta ortogonal i amb accés directe a via pública.
És, per tant, una instal·lació fàcilment accessible i, vista la naturalesa de la
intervenció, on hi resulta poc previsible que el desenvolupament de les obres
previstes pugui comportar problemes d’accés a les finques veïnes i/o a l’entorn més
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immediat, considerant també que l’abast d’intervenció del projecte es limita a
intervenir dins els límits del centre.
Pel que fa a instal·lacions afectades, el present projecte comporta l’afectació
substancial del sistema elèctric, derivada de la seva legalització. En tot cas, es tindrà
especial cura amb les preexistències i servituds existents que apareguin en els plànols.

I.01.09.1.- ESCOMESA
L'escomesa es la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la
caixa general de protecció o unitat funcional equivalent (CGP). Atenent al seu traçat,
al sistema d'instal·lació i a les característiques de la xarxa exterior, l’escomesa és
aèria. Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la ITCBT-11, i amb les instruccions tècniques particulars de la companyia distribuïdora.
L’escomesa haurà d’ajustar-se a la nova potència de contractació. La potència de
contractació serà segons el butlletí de l’instal·lador.
I.01.09.2.- QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ
L’armari (CGP) es construirà a peu de vorera segons plànol d’ubicació adjunt, i
d’acord amb l’informe tècnic de la Companyia que s’adjunta als annexos del
projecte, no obstant, la seva ubicació definitiva es fixarà de comú acord entre la
Propietat i la Companyia Distribuidora.
I.01.09.3.-EQUIP DE MESURA
L’equip de mesura i fusibles existent s’instal·larà en aquest nou armari, a excepció
que per part de la Companyia subministradora es sol·liciti la seva substitució.
I.01.09.4.-INTERRUPTOR GENERAL D’ALIMENTACIÓ
En el QGP s’instal·larà element de protecció format per magnetotèrmic regulable
trifàsic, 125-160A, amb bobina d’accionament, diferencial toroidal, regulació de la
sensibilitat i retard d’actuació de la protecció diferencial, protecció de sobretensions
permanents i transitòries combinat tipus I+II amb actuació sobre la bobina.
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I.01.09.5.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ
L’esquema de la instal·lació d’enllaç serà el següent:

I.01.09.6.- DERIVACIÓ INDIVIDUAL
Un cop connectada al nou armari a peu de vorera (CGP), el traçat per l’interior de
l’escola de la nova derivació individual serà soterrada passant pel pati de l’escola fins
al subquadre general SQ0 del taller de la Planta -1, en rasa sota tub corrugat de
polietilè de diàmetre de 140 mm i conductor de coure de secció 3x95+95+50 mm2.
La profunditat, fins a la part superior del cable, no serà menor a 0,60 m. La seva
disposició serà d’acord amb les especificacions de les Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç de Fecsa-Endesa
(Resolució ECF/4548/2006 de 29/12/2006).
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I.01.09.7.- SUBQUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ I SUBQUADRES
QUADRE GENERAL (SQ0)
A partir del subquadre general es formen els diferents circuits per mitjà d’un conjunt
de dispositius de protecciócontra sobrecàrregues i curtcircuits per a cada una de les
línies i en funció de la seva càrrega amperimètrica (interruptors magnetotèrmics) i tots
el dispositius de protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials). La
distribució dels nous circuits s’ha realitzat tenint en compte la normativa aplicable pel
tipus d’activitat, als requeriments de potència i operativitat dels receptors instal·lats i a
la racionalització i assegurament dels equips de protecció i comandament.
Es modificarà el quadre general SQ0, amb les següents actuacions:
-

Instal·lació d’un nou mòdul de doble aïllament.

-

Instal·lació de les proteccions (magnetotèrmics i diferencials) de les noves esteses
de línies de derivació.

L’IGA existent es mantindrà.

I.01.09.8.- CÀLCULS
El càlcul de potències, intensitats i caigudes de tensió es detallen a l’annex de
càlculs.

I.01.09.9.- SISTEMES DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS
Tots els circuits elèctrics nous estaran protegits contra les sobreintensitats que es
puguin presentar, ja siguin per sobrecàrrega o curtcircuit.
Excepte el conductor de terra, la resta de conductors que formin part d’un circuit,
inclòs el neutre, estaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats.
Protecció contra sobrecàrregues. El límit del corrent màxim admissible per un
conductor, quedarà sempre garantit pel dispositiu de protecció tèrmica utilitzat, de
manera que en cap moment circuli pel conductor un corrent superior al que és
capaç de suportar.
Protecció contra curtcircuits. Cada circuit disposarà d'un element de protecció
contra curtcircuits, capaç de tallar un corrent amb la intensitat de corrent que pugui
presentar-se en el punt de connexió.
Els elements de protecció escollits seran interruptors automàtics magnetotèrmics de
tall omnipolar.
Es complirà amb el que es diu a la instrucció ITC-BT-22.
PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
Per tal de protegir a les persones contra els contactes directes, es protegiran les parts
actives de la instal·lació per a tot tipus de contacte fortuït. S’interposaran obstacles i
es recobriran les parts actives de la instal·lació mitjançant un aïllament adient,
especialment en els punts de manipulació, com son els quadres elèctrics.
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En la protecció contra contactes indirectes es farà servir la posada a terra de les
masses metàl·liques i s’utilitzaran dispositius de tall per intensitat de defecte. Com
dispositius de tall automàtics, sensibles als corrents de defecte, es faran servir
interruptors diferencials de 30 o 300 mA de sensibilitat.
Es complirà amb el que es diu a la instrucció ITC-BT-24.
Les proteccions a instal·lar en els subquadres de les aules, es detallen als plànols
adjunts. Caldrà considerar que la instal·lació de les aules es conforme el Reial Decret
2413/1973.
XARXA DE TERRES
Amb l’objectiu de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment
en concret entre una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les
proteccions i per eliminar o reduir el risc que es pugui produir per avaria del material
elèctric utilitzat, es realitzarà la posada a terra de les masses metàl·liques de tota la
instal·lació a la xarxa de terres existent de l’edifici.
Es complirà amb el que es diu a la instrucció ITC-BT-18.
Revisió de les preses de terra
Serà obligatòriament comprovada pel Director de l’obra o per l’instal·lador autoritzat,
en el moment de donar d’alta la instal·lació per la seva posada en marxa.
Es comprovarà que la resistència sigui inferior a 30 Ohms, i que la xarxa equipotencial
arribi a tots els recintes, havent prevista també una partida d’estesa de cable
equipotencial en cas necessari.

I.01.09.10.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR
CONDICIONS GENERALS
La instal·lació interior és el conjunt de circuits formats pels conductors de fase, neutre
i un de protecció que,partint del subquadre SQ0, alimenten cadascun dels punts
d’utilització d’energia elèctrica.
Com ja s’ha descrit en els apartats anteriors, el conjunt de la instal·lació està
protegida contra sobrecàrregues i curtcircuits per a cada una de les línies (interruptors
magnetotèrmics) i contra contactes indirectes (interruptors diferencials).
La distribució de circuits s’ha realitzat tenint en compte la normativa aplicable pel
tipus d’activitat, als requeriments de potència i operativitat dels receptors instal·lats i a
la racionalització i assegurament dels equips de protecció i comandament.
La càrrega d’intensitats es realitzarà de tal forma que quedi repartida entre les tres
fases i el conductor neutre. L’armari de mesura, el quadre general, els diferents
subquadres es situen en zones no accessibles al públic o bé en armaris tancats amb
porta i pany de seguretat.
Les parts metàl·liques de totes les lluminàries, endolls i suports de fixació de receptors
es connectaran a la xarxa general de posada a terra.
La unió de conductors es realitza sempre dins les caixes de registre, utilitzant sempre
borns de connexió, brides o amb regletes, procurant que no quedin sotmeses a
esforços mecànics. Queden prohibides les unions per retorciment. Els registres i caixes
seran de material aïllant tipus encastable o de superfície. Seran de dimensions
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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suficients, mínim 80x80x40mm. Compliran amb la UNE 20451, mentre que les bornes
de connexió ho faran amb la UNE-EN60998.
CONDUCTORS
Els conductors que s’utilitzaran a la instal·lació seran:
-

Conductor ES07Z1-K (AS) (norma UNE 211002), conductor no propagador
d’incendi , unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V amb conductor de coure
classe 5 (-K) i aïllament de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

-

Cable RZ1-K (AS) (norma UNE 21123-4), cable no propagador d’incendi, de tensió
assignada 0,6/1 kV amb conductor de coure classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

La secció es determinarà en funció de la potència, del nivell d’electrificació i de la
longitud de la derivació individual. Les caigudes de tensió màximes admissibles seran
del 4,5% per a enllumenat i del 6,5% pels demés usos, comptant des de la sortida
del transformador fins al receptor o càrrega. A l’annex de càlculs es detallen les
seccions dels cables.
Els diferents conductors s’identificaran a partir del color que porta l’envoltat de
l’aïllament, que serà el següent:
-

Conductor de fase: Marró, gris o negre.

-

Conductor neutre: Blau clar.

-

Conductor de protecció: groc i verd.

CANALITZACIONS, TUBS I CANALS PROTECTORS
El repartiment de canalitzacions es realitza a partir del quadre general de protecció
(SQ0) amb les diferents línies que alimenten els subquadres, així com entre
subquadres.
Els tipus de canalitzacions emprats i les característiques dels diferents sistemes de
conducció a utilitzar són:
Magatzem Planta -1


Nova línia a subquadre SQMG2. Conductor RZ1-K (AS) que transcorre dins tub
rígid 4321 no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-1, muntatge
superficial.



Noves línies d’alimentació a receptors (il·luminació i endolls). Conductor
ES07Z1-K (AS) que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de la flama.
UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.

Magatzem - cuina


Nova línia a subquadre SQMG. Conductor RZ1-K (AS) que transcorre fins a
arribar a subquadre:
-

Dins tub rígid 4321 no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-1,
muntatge en superfície.
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-

Per safata metàl·lica existent, muntatge superficial.

-

Grapat en superfície. Instal·lació exterior.

-

Dins tub corrugat 2221 no propagador de la flama. UNE- EN 50086-2-2,
muntatge en fals sostre.

Cuina


Conductor ES07Z1-K (AS) que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de
la flama. UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.



Conductor ES07Z1-K (AS) que transcorre dins tub corrugat 2221 no propagador
de la flama. UNE- EN 50086-2-2, muntatge en fals sostre.

Menjador


Conductor ES07Z1-K (AS) que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de
la flama. UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.



Conductor ES07Z1-K (AS) que transcorre dins tub corrugat 2221 no propagador
de la flama. UNE- EN 50086-2-2, muntatge en fals sostre.



Conductor RZ1-K (AS) que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de la
flama. UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.



Conductor RZ1-K (AS) que transcorre dins tub corrugat 2221 no propagador de
la flama. UNE- EN 50086-2-2, muntatge en fals sostre.

Primària cicle superior




Nova línia a subquadre SQD2 (passadís primària cicle superior).Conductor
RZ1-K (AS) que transcorre:
-

Dins tub rígid 4321 no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-1,
muntatge superficial.

-

Per safata metàl·lica existent, muntatge superficial.

Conductor RZ1-K (AS) fins a subquadres aules que transcorre per safata
metàl·lica existent, muntatge superficial.

Aules 5A, 5B, 6A i 6B


Conductor que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de la flama.
UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.

Primària cicle mitjà




Nova línia a subquadre SQD1C (passadís primària cicle mitjà).Conductor RZ1K (AS) que transcorre:
-

Dins tub rígid 4321 no propagador de la flama. UNE-EN 50086-2-1,
muntatge en superfície.

-

Per safata metàl·lica existent, muntatge superficial.

-

Grapat en superfície. Instal·lació exterior.

Conductor RZ1-K (AS) fins a subquadres aules que transcorre per safata
metàl·lica existent, muntatge superficial.

Aules 1B, 4B, 4A, M, 3A, SP i 3B
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Conductor que transcorre dins tub rígid 4321 no propagador de la flama.
UNE-EN 50086-2-1, muntatge superficial.

Les unions es realitzaran de forma que l’extrem del tub anterior quedi dins del tub
següent en el sentit de la corrent, sense reduir la secció del tub. Els tubs rígids
corbables en calent estaran units directament, amb la junta recoberta amb una
cola especial en els casos que necessita ser estanca.
Les corbes seran contínues i no reduiran la secció del tub. Els radis mínims de
curvatura seran els especificats pel fabricant.
El traçat de les canalitzacions es realitza seguint línies verticals i horitzontals o
paral·leles a les arestes de les parets.
Els tubs muntats superficialment es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o
abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre
aquestes serà, com a màxim, 0,50 m. Es col·locarà una a cada costat de canvis de
direcció, a les connexions i a l’entrada de les caixes de connexió.
Les canalitzacions es disposaran de forma que, en qualsevol moment es pugui
controlar el seu aïllament, localitzar i reparar les parts avariades i reemplaçar els
conductors en mal estat.
Es compliran les especificacions de les instruccions IT-BT-15 i IT-BT-28.
I.01.09.11.- ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Per a l'enllumenat d'emergència, es completarà la instal·lació existent mitjançant 3
aparells autònoms d'enllumenat al’edifici Àrea 2 (Cuina-menjador), situats tal com
s’indica en els plànols, que ens fa la funció simultània d'enllumenat d'evacuació i
d'ambient o antipànic. La instal·lació estarà constituïda per equips autònoms
automàtics, alimentats per línies específiques i degudament protegides des dels
subquadres elèctrics i que garantiran la seva càrrega permanent.
Aquest enllumenat entrarà automàticament en funcionament al produir-se un
defecte en l'enllumenat general o quan la tensió nominal baixi del 70% del seu valor,
tindrà una autonomia de funcionament d'una hora i proporcionarà 1 lux en el terra
en els passos principals (evacuació), 0,5 lux fins a 1 metre del terra (ambient) i 5 lux
on es situïn els equips contra incendi i subquadres elèctrics. s'ajustarà al que
s'especifica en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-28.

I.01.10- CONDICIONS GENERALS D’INSTAL·LACIÓ
La instal·lació s'efectuarà d'acord amb la norma UNE20.460-3.
Els cables elèctrics a utilitzar en les ampliacions i en les connexions interiors dels
quadres elèctrics, seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a els de la Norma UNE 21.123
(part 4 o 5) o a la Norma UNE 21.1002 compleixen amb aquesta prescripció.
Els conductors que s’instal·lin a l'interior de tubs encastats o a l'interior de tubs
instal·lats sobre paret seran de coure 450/750 V de tensió nominal com a mínim, i els
instal·lats sobre paret o a l'interior de safates i seran de coure 0,6/1KV de tensió
nominal com a mínim.
L'aïllament dels conductors serà superior a 0,5 MΩ tant en les línies monofàsiques
com en les trifàsiques.
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Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per la norma
UNE20.460-5-523.
Pels conductors de protecció es seguirà amb el que es diu a la norma UNE20.460-554.
En els quadres de distribució es situaran dispositius de comandament i protecció
d’acord amb el plànols adjunts, col·locant una placa indicadora del circuit.
Les caixes de connexió seran encastables o de superfície segons escaigui, amb tapa
ajustable amb cargols. Les unions entre caixa i tub seran estanques i es realitzaran
mitjançant premsa-estopes o cons d'estanqueïtat.
Les connexions es realitzaran utilitzant regletes o bornes de connexió. No es faran
enllaços directes per torsió dels fils i protegits amb cinta aïllant.
Les bases de presa de corrent compliran amb la norma UNE20.315 i UNEEN60.309.

I.01.11- OBSERVACIONS
REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT
En compliment de la normativa sectorial vigent, les obres projectades i descrites en
el present projecte proporcionaran un seguit de prestacions de funcionalitat,
seguretat i accessibilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, els requisits
bàsics de la LOE i la resta de normativa que, d’acord a la tipologia de l’actuació, li
siguin d’aplicació.
El conjunt d’aquestes prestacions i la justificació del compliment de les diferents
normatives d’aplicació es descriuen més i millor en l’apartat corresponent d’aquesta
memòria (veure annex I.03.01).
ALTRES
Qualsevol modificació d’aquest projecte, ja sigui formal i/o estructural, i que no suposi
infracció urbanística serà amb el consentiment de la direcció facultativa. Si alguna
d’aquestes modificacions implica una variació substancial del projecte o afecta
algun dels paràmetres de la normativa d’aplicació, s’haurà d’acompanyar del
projecte modificat i degudament aprovat.
Destacar també, que en la redacció d’aquest projecte i d’acord amb allò disposat
en l’article 1A). u del decret 462/1971 d’11 de març, s’han observat les normes
vigents aplicables sobre construcció així com la totalitat de les disposicions sobre
instruccions bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació en vigor des del 29 de març de
2006 que li siguin d’aplicació, les instruccions del Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió del 20 de setembre de 1.973 i del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
segons Decret 842/2002 de 2 d’agost.
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I.01.12.-

TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIES.

Ateses les característiques i tipologia de l’obra en qüestió s’ha previst un termini
màxim de 6 setmanes per a la realització dels treballs previstos en el Projecte
Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda.
Atès que el termini d’execució fixat és inferior als 12 mesos, no hi correspon cap
revisió de preus d’acord amb el que disposa el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i els articles corresponents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El termini de garantia previst és de 12 mesos des de la finalització i recepció de les
obres, atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar el
comportament de l’obra executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol
defecte que s’hagi detectat.

I.01.13.-

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA.

En compliment a l’art. 17 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública i dels articles
125 i 127 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RD 1098/2001), es fa constar que l’obra definida en el present projecte és
complerta per entendre que comprèn tots i cadascun dels elements necessaris i que,
per tant, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i públic que li correspon.
Cal recepcionar les obres de manera conjunta.

I.01.14.-

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

Al no tenir, les obres descrites, un pressupost superior als 350.000 euros, i en
compliment de la Disposició Addicional Sisena del RDL 9/2008 i els articles
corresponents de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP); no és
necessari establir la classificació mínima exigible a les empreses que puguin
participar en el procés d’adjudicació del corresponent contracte d’execució d’obres.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

-

17

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Memòria descriptiva i tècnica

I.01.15.-

PRESSUPOST.

El pressupost total d’execució per contracte de les actuacions recollides en aquest
projecte, tal i com es detalla en el gruix de l’apartat III. Amidaments i pressupost, puja
a la quantitat de TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA euros AMB QUINZE cèntims
(38.890,14 €) d’acord amb la següent relació:

Pressupost per Contracte
Pressupost d'execució material
Despeses Generals
Benefici industrial

13%
6%

27.008,92 Euros
3.511,16
1.620,54
32.140,62 Euros

Total sense IVA
IVA

21%

6.749,53 Euros
38.890,15

Total Pressupost per Contracte (PEC)

Euros

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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I.02.01.-

JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA APLICABLE.

I.02.01.1. NORMATIVA URBANÍSTICA.
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BREDA.
La normativa urbanística vigent en el terme municipal de Breda es correspon amb les Normes
Subsidiàries de Planejament de Breda, aprovat definitivament per la CTUG en data 26 de
setembre de 1990 i publicada al DOGC de 27 de febrer de 1991, essent aquesta, per tant,
juntament amb les successives modificacions posteriors, la normativa urbanística d’aplicació
en l’àmbit del present projecte.
En virtut d’aquesta normativa, l’escola Montseny de Breda afectat pel present projecte es
troba dins d’un àmbit qualificat com a Sistema d’equipaments (clau E) i classificat com a sòl
no urbà.
L’àmbit d’actuació del present projecte es concentra dins el recinte original de l’escola,
afectant a espais interiors de l’edifici existent. No es modifica el seu ús públic. Totes les
actuacions es consideren les mínimes indispensables per a optimitzar el servei educatiu
prestat segons necessitats actuals. És, per tant, un projecte completament COMPATIBLE amb
el planejament urbanístic municipal vigent.

I.02.01.2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE RESIDUS.
El present projecte requereix la demolició puntual i parcial d’alguns dels elements existents,
degut als passamurs que s’efectuaran al sistema de compartimentació i falsos sostres
existents en previsió del pas de les noves instal·lacions elèctriques.
La totalitat d’aquests treballs es duran a terme d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i s’estableix un cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, essent un dels documents que integren
aquest projecte el corresponent Estudi de gestió dels residus (veure annex I.03.02).
En aquest estudi es fa una diagnosi de quin és el volum de residus que es preveu gestionar en
el marc de l’obra, establint també que els residus d’enderroc i excavació es traslladaran a un
dipòsit autoritzat, en aquest cas i per proximitat al Dipòsit controlat de runes de Brunyola (núm.
de gestor E.1274.11) gestionat per la societat Germans Cañet Xirgu SL.
Així mateix, en la mateixa línia i per tal de facilitar el compliment d’aquesta normativa, les
partides de càrrega i transport de residus de la construcció ja inclouen la part proporcional
per a la classificació a peu d’obra dels residus de construcció o demolició en fraccions
d’acord amb el RD 105/2008.

I.02.01.3. CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA (Decret 135/1995).
El projecte garanteix la no alteració del nivell d’accessibilitat preexistent i exigible a un local
d’aquestes característiques segons la normativa vigent aplicable.
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I.03.01.4. DECRET D’ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Decret 21/2006).
Segons s’indica a l’article 1r. del Decret 21/2006, aquest és d’aplicació només a edificis de
nova construcció (o sotmesos a una gran rehabilitació) destinats a usos residencials,
administratius, docents, sanitaris i esportius, ja siguin d’iniciativa pública o privada.
La intervenció als mòduls de l’escola Montseny es considera una reforma parcial que no
afecta la globalitat del conjunt. Així, les obres proposades resten al marge de l’aplicació
d’aquest Decret.

I.02.01.5. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.
I.02.01.05.1.

CRITERIS D’APLICACIÓ.

El Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fou aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març,
és plenament vigent a dia d’avui si bé només serà d’aplicació en aquells casos definits a
l’article 2 de la Part I del CTE d’acord amb la següent relació:


Obres de nova construcció, excepte aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat
constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic i que es desenvolupin en una
única planta i no afectin a la seguretat de les persones.



Obres d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació en edificis existents, sempre i
quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, en el
seu cas, en el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. La possible
incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau,
compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament
viables.



Canvis d’ús de l’edifici, encara que això no impliqui necessàriament la realització
d’obres.

Les reformes incloses en el present projecte afecten a aspectes concrets i àmbits parcials de
l’edifici existent.
S’inclou a continuació una relació detallada dels aspectes del CTE que són d’aplicació que
s’han tingut en compte en la redacció del present projecte.

I.02.01.05.2.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI – DB.SI.

Les diverses actuacions del present projecte garanteixen l’adopció dels requisits bàsics
de seguretat en cas d’incendi amb l’objectiu de limitar el risc de propagació a
l’interior dels edificis, de disposar dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar-lo, de disposar, en cas necessari, dels equips i
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extinció de l’incendi i
facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció, sempre però limitat als àmbits
exclusivament afectats pel present projecte.

SI. 1

Propagació interior.

Compartimentació en sectors d’incendi.
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Els mòduls de l’escola, amb una superfície construïda total de 3.460,79 m2 repartits en
dues plantes, es consideren com a un únic sector d’incendi.

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari.
La majoria dels elements constructius de paleteria seran a base de petites peces
ceràmiques amb morter de ciment.
Els acabats seran a base de pintura plàstica en paraments verticals i enguixat i pintat
en paraments horitzontals.
No obstant això, hi haurà elements plàstics i metàl·lics de les instal·lacions, elements
de suport, etc., així com revestiments i/o recobriments d’altres materials que obliguen
a comprovar el compliment de les exigències de reacció al foc establertes a l’Apartat
4 del DB-SI 1 que a la seva Taula 4.1 resumeix:
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento
Revestimientos (1)
De
techos
y De suelos (2)
paredes (2) (3)
Zonas ocupables (4)
C-s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B-s1,d0
CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo B-s1,d0
BFL-s1
especial (5)
Espacios ocultos no estancos, tales B-s3,d0
BFL-s2(6)
como patinillos, falsos techos y suelos
elevados (excepto los existentes
dentro de las viviendas) etc. o que
siendo
estancos,
contengan
instal·lacions susceptibles de iniciar o
de propagar un incendio.

SI. 2

Propagació exterior.

Els edificis de l’escola constitueixen un sòl sector d’incendi, de manera que el risc de
propagació exterior a través de l’embolcall es considera nul.

SI. 3

Evacuació d’ocupants.

Senyalització.
La sortida i recorregut d’evacuació de les estarà degudament senyalitzada, fins on
sigui visible la sortida corresponent, conforme a la norma UNE 23.034.
Es disposaran també els llums d’emergència corresponents en compliment de l’art.
21.1.d. que s’especifiquen en els plànols d’instal·lacions adjunts en el projecte.

SI. 4

Detecció, control i extinció d’incendi.

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Les actuacions previstes no comporten una ampliació del conjunt d’instal·lacions de
protecció d’incendis de què ja disposa el centre.

SI. 5

Intervenció dels bombers.

L'accés dels Serveis d'Extinció d'Incendis es facilitarà per qualsevol de les façanes de
l'edifici, però principalment per la façana del vial d’accés al centre, el qual compleix
les següents condicions:
a) Amplada mínima lliure: 3,5 m
b) Alçada mínima lliure o gàlib: 4,5 m
c) Capacitat portant del vial: 20 kN/m2
Es podrà accedir als edificis a totes les seves façanes, directament des de l'exterior,
excepte la façana que dona al sistema fluvial. L’accés es farà a través de les diferents
finestres i portes, ja que tots els espais interiors tenen obertures directes a alguna
façana.
Segons la Instrucció Tècnica Complementària SP-121:2012, per un edifici o
establiment de fins a 1500 persones, es requereix 1 façana accessible com a mínim.
En aquest cas es disposa d’un mínim d’una façana accessible.
Les obertures que permetran l'accés per façana als serveis d'extinció d'incendis,
tindran les següents característiques mínimes:
a) L'alçada de l’altura de l'ampit respecte del nivell de la planta a la que s'accedeix
no serà major de 1,20 m.
b) Dimensions mínimes de 0,80 x 1,20 m (ample x alt).
c) No hi ha elements ni obstacles que dificultin l'accés.

I.02.01.05.3.

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ i ACCESSIBILITAT – DB.SUA.

Les diverses actuacions del present projecte garanteixen l’adopció dels requisits bàsics
de seguretat d’utilització amb l’objectiu de limitar el risc en front de caigudes,
d’impactes o atrapaments, d’aplastaments, dels riscos causats per il·luminació
inadequada, dels riscos motivats per situacions d’alta ocupació, del risc d’afogament,
del risc causat per vehicles en moviment i del risc provocat per l’acció del llamp així
com en facilitar l’accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels
mateixos a les persones amb discapacitat, sempre però limitat als àmbits
exclusivament afectats pel present projecte.

SUA. 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada.
Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una il·luminació
inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, fins i tot
en cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal.
Enllumenat mínim en les zones de circulació de persones:
interior: 100 lux
factor d’uniformitat: 40% mínim
Es disposarà enllumenat d’emergència tal com s’especifica en els plànols
d’instal·lacions i segons també les característiques del DB SI.
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Les lluminàries de l’enllumenat d’emergència es situaran com a mínim a 2 metres del
terra i es situaran en les portes dels recorreguts d’evacuació i en els canvis de direcció
i intersecció dels passadissos.

I.02.01.05.4.

ESTALVI ENERGÈTIC – DB.HE.

El present projecte garanteix el no-empitjorament de les condicions de l’edifici existent
en tot allò que fa referència a la limitació del consum (HE0), a la limitació de la
demanda energètica (HE1), al rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) i a la
contribució solar mínima en ACS (HE4).

HE1. Limitació de la demanda energètica
L’edifici disposarà d’una envolupant de característiques tals que limiti adequadament
la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció del
clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les
seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i
insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes
higrotèrmics als mateixos.

HE2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
El projecte no preveu afectar les instal·lacions tèrmiques existents destinades a
proporcionar el benestar tèrmic als ocupants de l’edifici, seguint el vigent RD
1027/2007 per el que s’aprova el Reglament de Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis
i les seves Instruccions Tècniques (RITE).

HE3. Instal·lacions d’enllumenat
L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus
usuaris i a la vegada eficaces energèticament segons l’ocupació real de la zona i
l’optimització de l’aprofitament de la llum natural.
L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació es determina mitjançant el valor
d’eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100lux.
En aquest cas, el valor de VEEI serà menor que 3.5.
La potència instal·lada serà menor que 10 W/m2.

I.02.01.05.5.

SALUBRITAT – DB.HS.

Les diverses actuacions del present projecte no preveuen afectar els requisits bàsics
d’higiene, salut i protecció del medi ambient que es deriven de l’aplicació del Codi
Tècnic de l’Edificació i que consisteixen en reduir a límits acceptables el risc que els
usuaris pateixin molèsties i/o malalties, el risc que els edificis es deteriorin i el risc de
que deteriorin el medi ambient.
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I.02.01.05.6.

SEGURETAT ESTRUCTURAL – DB.SE.

L’àmbit d’aplicació del present projecte no afecta al sistema estructural de l’edifici
existent.

I.02.01.6.

ALTRA NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE.

I.02.01.06.1.

ÀMBIT GENERAL.

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
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). RD 173/10
pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones
con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (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 9/6/1971 (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 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)
Llei de l’Obra pública
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

I.02.01.06.2.

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.

Ús de l’edifici.
Docent
Condicions i requisits de les llars d’infants
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat.
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
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). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10
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)

Seguretat estructural.
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a 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). Modificat
pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic 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). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d’utilització i accessibilitat.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
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CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’atrapament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
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). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Salubritat.
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic 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
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). Modificat
pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll.
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
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).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals
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Estalvi d’energia.
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
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). Modificat
pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

I.02.01.06.3.

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI.

Sistemes estructurals.
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
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). Modificat pel RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
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)

Sistemes constructius.
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
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CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
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). RD 173/10 pel
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con
discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis.
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)
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)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat
pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels
articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 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)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 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)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
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)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
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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)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

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)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
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
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)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
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)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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)
Ordenances municipals

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)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
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Ordenances municipals

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 Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del 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)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
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); RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), 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 técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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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), 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 técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. 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)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
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). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·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)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió
ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció
de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció
periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
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-4 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)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

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 Ley
38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
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
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)

Instal·lacions de protecció contra incendis

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció 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); RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SU-8 i Annex B 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)

Certificació energètica dels edificis.
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat.
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
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). RD 173/10
pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones
con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (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)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
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) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (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)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)
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Annex – Justificació de normativa aplicable.

Gestió de residus de construcció i enderrocs.
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per la Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011),
Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat pel D 16/2010 (DOCG 18/2/210)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
RD 210/2018. 6 abril (BOE 06/04/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Observacions.
En color negre la normativa estatal.
En color vermell la normativa autonòmica / catalana.
En color blau les ordenances i normatives municipals.

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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02. Estudi de gestió de residus
02. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

I. MEMÒRIA

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

quantitats

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
DECRET 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)
REAL DECRETO 210/2018, el qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos
de Catalunya (PRECAT20)

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Exp. 3520. Legalització de la instal•lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda.

Situació:

C/ Passeig de les Escoles, nº 28

Municipi :

Breda

Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
(tones)

(m3)

grava i sorra compacta

0,00

0,00

grava i sorra solta

0,00

0,00

argiles

0,00

0,00

terra vegetal

0,15

1,26

pedraplè

0,00

0,00

0,00

0,00

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

terres contaminades

170503

altres

0,00

0,00

totals d'excavació

0,15

3

t

1,26 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa
reutilització
obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu
sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat.
mateixa obra
altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i
terres portades a abocador

no

és residu
abocador

si

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

(tones/m2)

(tones)

(m3/m 2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,10

0,512

0,10

formigó

170101

0,084

0,01

0,062

0,01

petris

170107

0,052

0,01

0,082

0,02

metalls

170407

0,004

0,01

0,0009

0,01

fustes

170201

0,023

0,00

0,0663

0,00

vidre

170202

0,0006

0,00

0,004

0,00

plàstics

170203

0,004

0,05

0,004

0,05

guixos

170802

0,027

0,00

0,004

0,00

betums

170302

0,009

0,00

0,0012

0,00

170605

0,01

0,00

0,018

0,00

.................

0,00

0,00

0,00

0,00

..................

0,00

0,00

0,00

0,00

fibrociment

totals d'enderroc
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0,7556

3
0,19 m

0,7544

0,180 t

Residus de construcció
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

(tones/m2)

(tones)

(m3/m 2)

(m3)

sobrants d'execució

0,05

0,049

0,045

0,05

obra de fàbrica

170102

0,015

0,015

0,018

0,00

formigó

170101

0,032

0,016

0,0244

0,02

petris

170107

0,002

0,000

0,0018

0,00

guixos

170802

0,003927

0,000

0,00972

0,00

0,001

0,018

0,0013

0,02

altres

embalatges

0,038

0,076

0,08

0,51

fustes

170201

0,0285

0,022

0,067

0,08

plàstics

170203

0,00608

0,028

0,008

0,18

paper i cartró

170904

0,00304

0,015

0,004

0,21

metalls

170407

0,00038

0,012

0,001

0,03

totals de construcció

3
0,55 m

0,125 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials
que contenen amiant
Residus de construcció
que
contenen
hidrocarburs

-

especificar

-

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-

febrer de 2010. V3
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6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables
altres :
Total d'elements reutilitzables

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terresVolum
3

m (+20%)
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si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

terra vegetal

reutilizació
a la mateixa obra

terres per tractar
a altra autoritzada

1,512

0,00

0,00

0,00

graves/ sorres/
pedraplè

0

0,00

0,00

0,00

argiles

0

0,00

0,00

0,00

altres

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terres
contaminades
Total

0

1,51

valoritzador / abocador

0,00

1,512

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per
cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó

tones

Projecte

cal separar

80

0,03

no

inert

tipus de residu

Maons, teules i ceràmics
40

0,12

no

inert

Metalls

2

0,02

no

no especial

Fusta

1

0,02

no

no especial

Vidres

1

0,00

no

no especial

Plàstics

0,50

0,06

no

no especial

Paper i cartró

0,50

0,01

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

Especials*

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
D. 89/2010

projecte*

no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Fàbrica

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si

si

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del D. 89/2010. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor

runes

Germans Cañet Xirgu SL

adreça

codi del gestor

Paratge l'Alsina / 17441 BRUNYOLA

E. 1274.11

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

5,00

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Terres

1,51

Terres contaminades
0,00

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

1032,69

100,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa
bruta

runa neta

Construcció

3

m (+35%)

3
70,00 €/m

13,62

4,00 €/m

3

15,00 €/m3

Formigó

0,05

-

0,23

-

0,70

Maons i ceràmics

0,14

-

0,68

-

2,03

Petris barrejats

0,02

-

0,10

-

0,30

Metalls

0,06

-

0,28

-

0,85

Fusta

0,11

-

0,54

-

1,63

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,32

-

1,58

-

4,75

Paper i cartró

0,29

-

1,43

-

4,29

Guixos i no especials
0,03

-

0,16

-

0,47

-

-

-

Altres

0,00

Perillosos Especials0,00

-

0,00
0,00

0,00
105,01

13,62

15,02

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

133,65 €

El pressupost de la gestió de residus és de :

500,00 euros

El volum de residus aparent és de :

3
2,00 m

El pes dels residus és de :

0,30 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

500,00 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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documentació
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS
DE RESIDUSgràfica
PER

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

2

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

4 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

febre de 2010. V3

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

OBRES

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats
-

CONTENIDOR 200 L

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions

tècniques
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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fiança
FIANÇA
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
-

Percentatge de reducció per
Previsió inicial de l'Estudi

Previsió final de
l'Estudi

minimització
3

Total excavació

1,26 m

Total construcció

3
1,00 m

3
1,26 m
3
1,00 m

20,00 %
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Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Breda
Càlcul de la fiança
Residus
d'excavació *
Residus de
construcció *

1,26 m

3

1,00 m

3

3
6,01 euros/m

300,51 euros

3

120,20 euros

12,02 euros/m

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

3
2 m

420,71 euros

03. Reportatge fotogràfic
02. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

I. MEMÒRIA

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda
Annex - Reportatge fotogràfic

I.03.03.-

REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

I.03.03.01.- IMATGES EXTERIORS.

Vista de la façana principal del recinte.

Escomesa general.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

1

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda
Annex - Reportatge fotogràfic

Vista d’una ala de l’edifici, amb l’àrea 5 en la planta inferior.

Vista de l’accés principal a l’escola.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

2
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Legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda
Annex - Reportatge fotogràfic

Façana exterior de les aules de 1B, 4B i 4A.

Vista del pati entre les àrees 2 i 3.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda
Annex - Reportatge fotogràfic

Vista de l’espai entre les àrees 1 (infantil) i 2 (cuina/menjador).

Vista les àrees 1 (infantil) i 4 (porxo/magatzem en planta baixa).

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Vista inferior del porxo (àrea 4).

Vista exterior del magatzem del porxo (àrea 4).

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Vista exterior de la sala de caldera.

Vista exterior del pati d’educació infantil.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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I.03.03.02.- IMATGES INTERIORS.

Subquadre cuina SQC.

Subquadre magatzem SQMG1.
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Distribuïdor entrada principal.

Distribuïdor entrada principal.
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Subquadre sala de mestres SQSM.

Passadís.
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Passadís.

Subquadre aula 4B SQ4B.
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Subquadre aula 4A SQ4A.

Subquadre aula de música SQM.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

11

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda
Annex - Reportatge fotogràfic

Passadís.

Subquadre aula 3A SQ3A.
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Subquadre sala polivalent SQSP.

Subquadre aula 3B SQ3B.
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Subquadre aula 5B SQ5B.

Subquadre entrada D2 SQD2.
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Passadís.

Passadís.
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Passadís.

Subquadre aula 6B SQ6B.
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I.03.04.-

PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

I.03.04.01. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA).
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús,
conservació i manteniment.
2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ).
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA).
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar els següents tipus
de controls:
A) Per materials.
A1.- INSPECCIONS:
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes, que tenen per objecte
comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de:
-

El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà
els següents documents:
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcatge
CE.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS:
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.
B)

Per unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS.
Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i
conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI.
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Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
Tot seguit s’enumeren les proves i controls mínims que caldrà realitzar per tal de complir amb
el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, en el Plec de Condicions es
detallen amb més concreció els controls a realitzar.

I.03.04.02. LLISTAT MÍNIM DE PROVES i CONTROLS A REALITZAR.
02. 01.- SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
 Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
 Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments
hidràulics.
 Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
 Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

02. 02.- SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant
la comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant
que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema
de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
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-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

02. 03.- SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o
categoria II) de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb
assaigs previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter
amb certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
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-

02.04.-

Limitació de l’alçada d’execució per dia

TANCAMENTS i PARTICIONS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la
execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

02.05.-

CONNEXIONS / INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries”.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentaciórecolzaments, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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-

02.06.-

Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

ALTRES PROVES i/o CONTROLS A REALITZAR.

Més enllà del que es recull en el llistat de controls inclòs en l’apartat anterior, la Direcció
Facultativa podrà exigir en tot moment, justificadament, que es practiquin les proves i/o
controls tant de recepció com d’execució que es creguin convenients per tal de garantir la
qualitat necessària dels materials emprats a l’obra.

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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I.03. 05.- CÀLCULS ELÈCTRICS

I.03.05.01.-

ÍNDEX

CONSIDERACIONS GENERALS

1

HIPÒTESI DE PARTIDA

1

Càrrega total (maquinària i enllumenat)

1

Coeficients prescriptius (segons les ITC BT 44 i 47)

4

Potència màxima admissible

5

Coeficients de simultaneïtat aplicats

5

Tensió nominal
DETALL DE CÀLCULS

6
6

Caiguda de tensió màxima admissible
Instal·lació principal

6
6

Càlculs d’intensitats

6

Càlculs de dimensionat de conductors

9

Càlcul de la secció per caiguda de tensió

9

Càlcul de la secció per intensitat màxima admissible

10

Càlcul de la secció per capacitat tèrmica

11

Càlculs de caigudes de tensió

11

Càlculs de curtcircuit

11

Taules de càlculs

12

Càlculs de protecció contra contactes indirectes i tensió de contacte (Vc)

17

I.03.05.02.-

CONSIDERACIONS GENERALS

El present estudi de càlculs es centra en l’aplicació del Reglament Electrotècnic de
Baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries aprovades pel Reial Decret
842/2002, de 2 d’agost de 2002 a la part de la instal·lació elèctrica que es reformarà,
segons es detalla a la memòria i als plànols.
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I.03.05.03.-

HIPÒTESIS DE PARTIDA

I.03.05.03.01.-

Càrrega total (maquinària i enllumenat)
Pot
Potència
Factor total
endoll
ús
endolls
16A (W)
(W)
3.680
0,1
2.944

Pot.
Instal·lada
enllum (W)

Coef.
Pot tot
Arrenc.
enllumenat
Enllum
(W)
LED
1,1
160

INFANTIL (pavelló
rosa)

Nº
endolls

EI 3A

8

EI 3B

7

3.680

0,1

2.576

145

1,1

160

2.736

EI 4A

8

3.680

0,1

2.944

174

1,1

191

3.135

EI 4B

8

3.680

0,1

2.944

145

1,1

160

3.104

EI 5A

8

3.680

0,1

2.944

145

1,1

160

3.104

EI 5B

8

3.680

0,1

2.944

145

1,1

160

3.104

Educació especial

4

3.680

0,1

1.472

29

1,1

32

1.504

Aula polivalent

10

3.680

0,1

3.680

145

1,1

160

3.840

Passadís

0

3.680

0,1

-

87

1,1

96

96

Lavabo nens 1

0

3.680

0,1

-

43,5

1,1

48

48

Lavabo nens 2

0

3.680

0,1

-

43,5

1,1

48

48

Lavabo mestres

1

3.680

0,1

368

1.849,50

1,1

2.034

2.402

Magatzem

0

3.680

0,1

-

14,5

1,1

16

16

Sala caldera

0

3.680

0,1

-

14,5

1,1

16

16

PRIMÀRIA

Nº
endolls

Entrada 1

6

Sala mestres

10

3.680

0,1

3.680

195

1,1

215

3.895

Lavabo/neteja

1

3.680

0,1

368

1.922,00

1,1

2.114

2.482

Direcció

10

3.680

0,1

3.680

108

1,1

119

3.799

Passadís 1r cicle

0

3.680

0,1

-

58

1,1

64

64

1r A

7

3.680

0,1

2.576

174

1,1

191

2.767

2n A

7

3.680

0,1

2.576

174

1,1

191

2.767

Informàtica

20

3.680

0,1

7.360

174

1,1

191

7.551

2n B

4

3.680

0,1

1.472

174

1,1

191

1.663

Passadís 1r i 2n cicle

2

3.680

0,1

736

43,5

1,1

48

784

1r B

7

3.680

0,1

2.576

174

1,1

191

2.767

Pot
Potència
Factor total
endoll
ús
endolls
16A (W)
(W)
3.680
0,1
2.208

145

Pot.
Instal·lada
enllum (W)
29

Coef.
Pot tot
Arrenc.
enllumenat
Enllum
(W)
LED
1,1
32

POTÈNCIA
TOTAL (W)
3.104

POTÈNCIA
TOTAL (W)
2.240

4t B

8

3.680

0,1

2.944

174

1,1

191

3.135

4t A

6

3.680

0,1

2.208

174

1,1

191

2.399

Aula fons passadís

3

3.680

0,1

1.104

29

1,1

32

1.136

Passadís 2n cicle

0

3.680

0,1

-

58

1,1

64

64

Música

6

3.680

0,1

2.208

87

1,1

96

2.304

3r A

8

3.680

0,1

2.944

174

1,1

191

3.135

Sala polivalent

10

3.680

0,1

3.680

174

1,1

191

3.871
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3r B

8

3.680

0,1

2.944

174

1,1

191

3.135

Entrada 2

1

3.680

0,1

368

29

1,1

32

400

Lavabo

1

3.680

0,1

368

1.907,50

1,1

2.098

2.466

Neteja

1

3.680

0,1

368

14,5

1,1

16

384

Passadís 3r cicle

0

3.680

0,1

-

58

1,1

64

64

5è B

7

3.680

0,1

2.576

87

1,1

96

2.672

5è A

6

3.680

0,1

2.208

87

1,1

96

2.304

6è B

5

3.680

0,1

1.840

87

1,1

96

1.936

6è A

13

3.680

0,1

4.784

87

1,1

96

4.880

MENJADOR

Pot
Potència
Nº
Factor total
endoll
endolls
ús
endolls
16A (W)
(W)

Menjador

3

3.680

0,1

1.104

Cuina

16

3.680

0,1

5.888

Pot.
Instal·lada
Coef.
Pot tot
enllum (W) i Arrenc.
enllumenat
aparells
Enllum
(W)
connectats
LED
directament
174
1,1
191
87

POTÈNCIA
TOTAL (W)

1.295

1,1

96

5.984

Marmita

21.500,00

1

21.500

21.500

Rentaplats

6.750,00

1

6.750

6.750

Amaris calents

3.000,00

1

3.000

3.000

Reserva

10.000,00

1

10.000

10.000

10.000,00

1

10.000

10.000

Forn
Campana
Magatzem

4

3.680

0,1

1.472

25

1,1

28

1.500

Lavabo

1

3.680

0,1

368

12,5

1,1

14

382

PLANTA -1

Nº
endolls

Plàstica

6

Gimnàs

3

3.680

0,1

Lavabo

1

3.680

0,1

Taller 1

10

3.680

0,1

Porxo

1

3.680

0,1

Magatzem

4

3.680

0,1

EXTERIOR

Nº
endolls

Pot
Potència
Factor total
endoll
ús
endolls
16A (W)
(W)
3.680
0,1
2.208
1.104

Pot.
Instal·lada
enllum (W)
87

2.304

1,1

368

78

1,1

86

454

3.680

101,5

1,1

112

3.792

368

87

1,1

96

464

1.472

87

1,1

96

1.568

Pot.
Instal·lada
enllum (W)

Pista

1.200,00

Façana

600
98.624

63.715

191

POTÈNCIA
TOTAL (W)

174

Pot
Potència
Factor total
endoll
ús
endolls
16A (W)
(W)
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Coef.
Pot tot
Arrenc.
enllumenat
Enllum
(W)
LED
1,1
96

Coef.
Pot tot
Arrenc.
enllumenat
Enllum
(W)
LED
1,1
1.320
1,1

660

1.295

POTÈNCIA
TOTAL (W)
1.320
660
163.586
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I.03.05.03.02.-

Coeficients prescriptius (segons les ITC BT 44 i 47)

Per calcular la potència de les línies elèctriques es seguiran els següents passos:
1. S’aplicaran uns coeficients correctors a la potència nominal dels receptors.
Aquests coeficients seran els següents:
 Làmpades de descàrrega (fluorescents)--- 1,8 (ITC REBT 044 apartat
3.1)
 Motors--------------------------------------------- 1,25 ( ITC REBT 047 apartat
3.1).
2. Es sumaran les potències corregides, segons l’apartat anterior, de tots els
receptors que tingui la línia elèctrica.
Tot i això, degut a la menor intensitat del transitori d’arrancada de la tecnologia
LED, en aquest cas s’aplicarà un coeficient de milloració (transitori d’arrancada)
de 1,1.

I.03.05.03.03.-

Potència màxima admissible

Es la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació de l’usuari sense
modificació essencial, aquesta és:
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 110.851 W

I.03.05.03.04.-

Potència reactiva

0

W

Protecció: Calibre del IGA

160

A

Coeficients de simultaneïtat aplicats

La relació entre la Potència Màxima admissible de la instal·lació i la previsió de la
potència instal·lada es mostra a la següent taula:
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 110.851 W
PREVISIÓ POTÈNCIA INSTAL·LADA 163.586 W
COEF. SIMULTANEÏTAT GENERAL

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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I.03.05.03.04.01.- Tensió nominal
La tensió nominal serà de 400V entre fases i de 230V entre fase i neutre, amb una
freqüència de 50Hz.

I.03.05.04.-

Detall de càlculs

I.03.05.04.01.-

Caiguda de tensió màxima admissible

I.03.05.04.01.01.- Instal·lació principal
Les caigudes de tensió màximes admissibles seran del 4,5% per a enllumenat i del
6,5% pels demés usos, comptant des de la sortida del transformador fins al receptor
o càrrega.

I.03.05.04.01.02.- Càlcul d’intensitats
En relació al càlcul de la intensitat nominal que suportarà la línia elèctrica es pot
distingir:
Línies monofàsiques
Pel càlcul de la intensitat de les línies monofàsiques s’ha utilitzat la següent formula:
(Eq 1)

On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència activa (W)
V= Tensió nominal (V)
cos  = Factor de potència

I

P
V . cos 

Línies trifàsiques
Pel càlcul de la intensitat de les línies trifàsiques s’ha utilitzat la següent formula:
(Eq 2)

I
On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència de la línia (W)
V= Tensió (V)
cos  = Factor de potència

P
3.V . cos 

Línies distribuïdores a les lluminàries
Les línies distribuïdores a una o varies lluminàries es distribuiran, amb una tensió
monofàsica a 230V o segons el cas amb trifàsica a 400 V. Així mateix pel càlcul de
les intensitats s’haurà de tenir en compte els coeficients anteriorment comentats
segons el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, en la seva instrucció ITC REBT
044.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Així doncs, per monofàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de
la següent manera:
(Eq 3)

I
On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència activa (W)
V= Tensió nominal (V)
cos  = Factor de potència

1,8.P
V . cos 

Així doncs, per trifàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de la
següent manera:
(Eq 4)

I
On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència activa (W)
V= Tensió nominal (V)
cos  = Factor de potència

1,8.P
3.V . cos 

Tot i això, tal i com s’ha comentat anteriorment, degut a la menor intensitat del
transitori d’arrancada de la tecnologia LED, en aquest cas s’aplicarà un coeficient
de milloració (transitori d’arrancada) de 1,1.
Línies distribuïdores als motors
Cada motor, majoritàriament, tindrà la seva pròpia línia de distribució i es podran
distribuir, segons el receptor, amb una tensió monofàsica a 230V o trifàsica a 400V.
Així mateix pel càlcul de les intensitats s’haurà de tenir en compte els coeficients
anteriorment comentats segons Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, en la
seva instrucció ITC REBT 047.
Pel càlcul de les intensitat de les línies monofàsiques s’ha utilitzat la següent formula:
(Eq 5)

I
On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència activa (W)
V= Tensió nominal (V)
cos  = Factor de potència

1,25.P
V . cos 

Pel càlcul de les intensitat de les línies trifàsiques s’ha utilitzat la següent formula:
(Eq 6)

On:
I= Intensitat nominal (A)
P= Potència de la línia (W)
V= Tensió (V)
cos  = Factor de potència

I

1,25.P
3.V . cos 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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I.03.05.04.03.-

Càlculs de dimensionat de conductors

I.03.05.04.01.03.01.-

Càlculs de la secció per caiguda de tensió

- Caiguda de tensió en corrent alterna monofàsica

e(%) 

2·Pmàx ·Z
V2

On:

V:

Tensió (V).

e(%): Caiguda de tensió, en % respecte la tensió V.

Pmàx:

potència màxima que passarà per la línia, calculada considerant Cos(fi)=1 i
els factors corresponents als transitoris d’arrancada per a enllumenat i motors
descrits en apartats anteriors.

Z:

Impedància de la línia/es de les quals es calcula la caiguda de tensió,
calculada com:

Z

R

2

X2



on:

R:

Resistència de la línia/es objecte de càlcul de la caiguda de tensió

X:

Reactància de la línia/es objecte de càlcul de la caiguda de tensió.

R

1.02·L
c·S

on:

c:

conductivitat del material, Cu (44m/(Ω·mm2) a 90 ºC) i per Al (28m/(Ω·mm2) a

90 ºC).
L:

Longitud del conductor (m).

S:

Secció del conductor (mm2).

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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X  K ·L
on:

K:

reactància unitària material (Cu=0,000085 Ω/m, Al=0,000082 Ω/m-Al)

També s’escollirà X en funció de la Taula següent si el seu valor és superior al calculat
segons el procediment anterior:

Secció

Reactància inductiva (X)

S≤120mm2

X=0

S=150mm2

X=0.15·R

S=185mm2

X=0.2·R

S=240mm2

X=0.25·R

- Caiguda de tensió en corrent alterna trifàsica

e(%) 

Pmàx ·Z
V2
(Eq 7)

I.03.05.04.01.03.02.-

Càlculs de la secció per intensitat admissible

Per tal de dimensionar la secció de les línies dels receptors, s’haurà de tenir en
compte el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, en les seves instruccions
tècniques complementàries, ITC-BT 007 (Xarxes subterrànies) i ITC-BT 019 (instal·lacions
interiors), i la UNE 20460-5-523 (Instal·lacions elèctriques en edificis, part 5: Selecció i
instal·lació dels materials elèctrics; Secció 523: Intensitats admissibles en sistemes de
conducció de cables), en relació a les intensitats màximes admissibles del conductor.
Per altre banda s’hauran d’aplicar els factors de correcció per aquestes intensitats
màximes admissibles, segons el mode d’instal·lació i el factor de temperatura
d’operació, que en aquest cas s’ha considerat 35ºC per instal·lacions enterrades i
40ºC pel resta de situacions.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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I.03.05.04.01.03.03.-

Càlculs de la secció per capacitat tèrmica

Per últim es comprovarà que la secció escollida compleix per capacitat tèrmica, és
a dir, que el cable no fallarà abans que la protecció magnetotèrmica desconnecti
el corrent elèctric.
S’haurà de complir la següent condició:

I ccmín  I m
Essent:

I ccmín

Corrent de curtcircuit mínima que es calcula a l’extrem del circuit protegit per
un Interruptor automàtic.

Im

Corrent mínima que garanteix l’accionament magnètic, que per les diferents
corbes de l’interruptor automàtic és:
Tipus Corba Interruptor Automàtic
Magnetotèrmic
B
C
D

I.03.05.04.04.-

Im, com a múltiple de la corrent
assignada de la protecció (In)
5 x In
10 x In
20 x In

Càlculs de caigudes de tensió

Es calcularà la secció de tal manera que la caiguda de tensió estigui per sota de la
màxima admissible en aquell punt.

I.03.05.04.05.-

Càlculs de curtcircuit

La Icc es calcula d’acord amb el procediment descrit a l’Annex 3 de la Guia Tècnica
d’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió.

I.03.05.04.06.-

Taules de càlculs

Llegenda:

Pp:
Fs:
Fu:
Cm:
motors).
Pc:
Cos fi:
L:
U:
IA:

Potència prevista teòrica per presa.
Factor de simultaneïtat.
Factor d’utilització.
Coeficient de milloració (1,8 làmàres fluorescents, 1,25 arrancada
Potència corregida pel Fs, Fu, i Cm
Cosinus de l’angle de la potència aparent respecte la potència activa.
Longitud de la línia.
Tensió de la línia entre fase i neutre (monofàsic), o entre fases (trifàsic).
Calibre Interruptor Automàtic Magnetotèrmic.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Iccmàx:
Intensitat de curtcircuit a l’inici de la línia, a on està col·locada la
protecció.
Imàx Fase M: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase M.
Imàx Fase N: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase N.
Imàx Fase G: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase M.
nºC:
Nº de conductors per fase.
S:
Secció del conductor
Minst.
Mode d’instal·lació del cable segons l’Annex ZB de la UNE 20460-5523:2004.
Dext.:
Diàmetre exterior del tub, en els trams que no vagi en safata.
Iadm Inicial: Intensitat admissible inicial pel conductor segons el mode d’instal·lació.
Fc. Tª:
Factor de correcció de temperatura
Fc nºC:
Factor de correcció pel nº de cables.
Iadm=
Iadm Inicial x Fc. Tª x Fc nºC.
ΔU línia:
Caiguda de tensió de la línia
ΔU acum.: Caiguda de tensió acumulada, des de l’origen de la instal·lació interior.
La derivació individual discorrerà dins el quadre elèctric ubicat al mur exterior de
l’escola, entre el comptador i l’IGA:

Descripció
quadre destí
de la línia

L
(m)

UADRE GENERAL
DE
COMANDAMENT
I PROTECCIÓ

1

U
(V)

Icc
màx

400 10.000

Imàx Imàx Imàx
S
Descripció
Fase Fase Fase
(mm2)
Cable
M
N
G

160

160

160

70

RZ1-K (AS)

Minst.

Iadm
inicial
(A)

B2-52-C4

194

Fc.
Tª

Iadm
(A)

ΔU
línia
(%)

0,91 176,54 0,02%

ΔU
acu
m.
(%)
0,02
%

A continuació es mostra el dimensionat de les noves línies que discorreran des del
GPP al SQ0, i d’aquest als diferents subquadres:

Descripció quadre
destí de la línia
QUADRE GENERAL
DE COMANDAMENT
I PROTECCIÓ
SQ0
Magatzem SQMG2
Magatzem SQMG1
SQME
SQD2
SQD1C
SQ5A
SQ6B
SQ6A
SQ5B
SQ1B
SQ4B
SQ4A
SQM
SQ3A
SQSP
SQ3B

Lt
(m)

U
(V)

Imàx Imàx Imàx
S
Descripció
Fase Fase Fase
(mm2)
Cable
M
N
G

1

400

160

160

160

70

40
88
78
30
32
59
15
10
11
8
10
14
14
12
13
12
6

400
230
400
230
400
400
400
400
230
230
400
400
400
400
400
400
230

160
20
100
20
25
40
25
25
25
20
40
40
40
40
40
40
20

160
0
100
20
25
40
25
25
25
0
40
40
40
40
40
40
20

160
0
100
20
25
40
25
25
25
0
40
40
40
40
40
40
20

95
10
35
16
6
16
6
6
6
4
16
16
16
16
16
16
10
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Minst.

Iadm
inicial
(A)

Fc.
Tª

Iadm
(A)

ΔU
línia
(%)

ΔU
acum.
(%)

RZ1-K (AS)

B2-52-C4

194

0,91

176,54

0,02%

0,02%

RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS)

D-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C2
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C2
B2-52-C2
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C4
B2-52-C2

211
80
128
91
44
80
44
44
51
40
80
80
80
80
80
80
69

0,91 192,01 0,72%
0,87
69,6
3,55%
0,87 111,36 2,26%
0,87
79,17
0,76%
0,87
38,28
1,34%
0,87
69,6
1,48%
0,87
28,71
0,63%
0,87
28,71
0,42%
0,87 33,2775 0,92%
0,87
26,1
0,81%
0,87
52,2
0,25%
0,87
52,2
0,35%
0,87
52,2
0,35%
0,87
52,2
0,30%
0,87
52,2
0,33%
0,87
52,2
0,30%
0,87 45,0225 0,24%

0,74%
4,29%
3,00%
3,75%
2,08%
2,22%
2,71%
3,12%
4,05%
2,88%
2,47%
2,83%
3,18%
3,48%
3,81%
4,11%
4,35%
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96 1,00 1,00

Enllumenat aula 3B

3680 1,00 1,00

96 1,00 1,00

Enllumenat aula 5B

Endolls aula 3B

96 1,00 1,00

3680 1,00 1,00

96 1,00 1,00

3680 1,00 1,00

Enllumenat aula 6B

Endolls aula 6B

Enllumenat aula 6A

Endolls aula 6A

21500 1,00 1,00

Marmita

1,00

1,10

1,10

1,10

1,00

1,10

1,00

1,00

1,00

1,10

28 1,00 1,00

14720 1,00 0,10

1,00

Cm

14720 1,00 0,10

Fu

1,10

Fs

96 1,00 1,00

Pp (W)

Endolls menjador SQME

Enllumenat magatzem
SQMG2
Endolls magatzem
SQMG2
Enllumenat menjador
SQME

DESCRIPCIÓ

3.680 0,90

105 0,90

105 0,90

105 0,90

3.680 0,90

105 0,90

3.680 0,90

21.500 1,00

1.472 0,90

30 0,90

1.472 0,90

105 0,90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

10

10

Pc (W) Cos fi Lt (m)

230

230

230

230

230

230

230

400

230

230

230

230

U
(V)

16

10

10

10

16

10

16

32

16

10

16

10

IA

16,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

31,0

0,0

0,1

16,0

0,5

16,0

0,5

0,0

0,0

16,0

0,5

0,0

31,0

16,0

0,1

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

16,0

31,0

0,0

0,1

0,0

0,0

2,5

1,5

1,5

1,5

2,5

1,5

2,5

6

2,5

1,5

2,5

1,5

Imàx
Imàx Imàx
S (mm2)
Fase M Fase N Fase G
Minst.

C3-52-B2

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

RZ1-K (AS)

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

ES07Z1-K (AS) C2-52-B1

Descripció
Cable

31

23

23

23

31

23

31

34

31

23

31

23

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

20,832

15,456

15,456

15,456

20,832

15,456

20,832

22,848

20,832

15,456

20,832

15,456

1,29%

0,07%

0,07%

0,07%

1,29%

0,07%

1,29%

0,52%

1,29%

0,02%

1,29%

0,07%

5,64%

4,42%

2,95%

3,19%

4,41%

4,12%

5,34%

4,27%

5,04%

3,78%

5,58%

4,36%

Iadm
Fc.
ΔU línia ΔU acum.
Iadm (A)
(%)
(%)
inicial (A) Tª
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Finalment, es detalla la caiguda de tensió de les noves línies en els punts on aquesta
és més elevada:
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I.03.05.04.07.de contacte (Vc)

Càlculs de protecció contra contactes indirectes i tensió

Es compliran les prescripcions descrites a la ITC-BT-24 (Protecció contra els contactes
directes i indirectes) i les altres normes d’aplicació vigents.
Es disposarà d’un esquema de connexió a terra de la instal·lació de tipus TT.
Mitjançant dispositius de corrent diferencial-residual, es garantirà que la tensió de
contacte límit convencional sigui de 24 pels locals humits i de 50V per la resta de
casos.
Es complirà la següent condició:

R A ·I a  U
on:
RA : la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
Ia : el corrent que garanteix el funcionament automàtic del dispositiu de protecció.
U : la tensió de contacte límit convencional (24 o 50V, segons el cas).
Prenent el cas més desfavorable i considerant la resistència a terra no superior a 10
ohms, s’obté:
24
= 0.8 ≡ 800
=
30
Tot i això, adoptarem el diferencial de mitja sensibilitat (300mA), molt inferior a la
obtinguda en els circuits per força motriu, i d’alta sensibilitat (30mA) per als circuits
d’enllumenat i a totes les derivacions on puguin produir-se contactes indirectes que
afectin a persones, i pels locals de Piscines, “molls” i “humits”.
La intensitat màxima admissible, en Ampers, dels conductors de coure calculats en
l’apartat anterior, estaran d’acord amb el que s’especifica al R.E.B.T. de 2.002.
Si bé la instal·lació de terra es tracta d’una instal·lació existent, facultativament es
comprovarà que la resistència a terra no sigui superior a 30 Ohms.

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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06. Informe de la companyia subministradora
02. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

I. MEMÒRIA

Ref. Sol·licitud:
AGIR003 0000143456-1
Tipus Sol·licitud: AMPLIACIÓN DE POTENCIA

AJUNTAMENT DE BREDA
PZ, VILA, 00000, SIN, BI, S/N, BREDA
17400 - BREDA
A l'Atenció de Didac Manresa Molins

Benvolgut Sr/a:
Des de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en
relació a la sol·licitud de AMPLIACIÓN DE POTENCIA que heu formulat, per una potència de 27,71
kW en PS DE LAS ESCOLES 28, 17400, BREDA, GIRONA, amb l’objecte de comunicar-los les
condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat
I.- Instal·lacions d’extensió de la xarxa de distribució.
Donada la potència i ubicació del subministrament, l’empresa distribuïdora es responsable de les
infraestructures elèctriques necessàries entre el punt de connexió a la xarxa de baixa tensió existent, i
el primer element de la seva instal·lació privada. En el cas que l'immoble tingui centralització de
comptadors, el subministrament s'ha de connectar a la centralització. En cas contrari, se li donarà
connexió al límit de la seva propietat, accessible des de via pública, i el més proper possible a la xarxa
de baixa tensió.
Aquest punt de connexió i condicionat tècnic-econòmic s'ha definit d'acord a la previsió de càrregues
aportada per vostès
Previ a la posada en servei del subministrament,EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
verificarà que la potència final de l'immoble, la base de la realitat existent i al REBT 842/2002,
correspon amb aquesta previsió de càrregues. En cas de que no fos coincident, caldrà emetre un nou
condicionat tècnic-econòmic d'acord amb la nova potència, el que podria suposar variacions en el punt
de connexió inicial i solució tècnica que haurien de ser portades a efecte abans de la posada en servei
del subministrament.
Correspon al sol·licitant del subministrament abonar a l’empresa distribuïdora la quota d’extensió
següent:
- Quota d’extensió:
- I.V.A. en vigor (21%1):
- Total Import Abonar SOL·LICITANT:

366,78 €
77,02 €
443,80 €

El termini previst d’execució material de l’obra serà de 30 dies hàbils a partir de l’obtenció dels
permisos i autoritzacions administratives necessàries i de la confirmació per part vostra de la
disponibilitat de les vostres instal·lacions receptores (Dispositiu General de Protecció) per a la connexió
a la xarxa.
La validesa d’aquestes condicions és de 6 mesos.
Si és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu el import esmentat 443,80 € per
mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar en el
justificant la referència a la sol·licitud Nº AGIR003 0000143456-1, enviant-lo al correu electrònic
Conexiones.edistribucion@enel.com, amb antelació suficient per a la consecució dels permisos
Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en
el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
1
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necessaris i l'execució dels treballs. En cas que la factura hagi d'emetre a nom d'una persona (física o
jurídica) diferent del sol·licitant que va formular la petició, caldrà que ens indiqui el NIF o CIF d'aquella
en la mateixa comunicació.
II.- Instal·lacions interiors i d’enllaç de propietat particular.
Les instal·lacions interiors i d'enllaç amb la xarxa hauran de ser realitzades per un instal·lador
autoritzat, qui li ha d’entregar el corresponent certificat d’instal·lació elèctrica (C.I.E.). Han de ser
d'acord amb les normes de l'empresa distribuïdora, accessibles, amb panys normalitzats, i podran ser
inspeccionades per l'empresa distribuïdora.
III. Contracte de subministrament.
En el cas de no existència de centralització de comptadors haurà de procedir a la instal- lació definitiva
de la Caixa General de Protecció (CGP) i comunicar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
Unipersonal, que procedirà a executar les instal-lacions d'extensió i adequació de la xarxa. Un cop
finalitzats els treballs EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, l'usuari de l'energia podrà
formalitzar el contracte de subministrament, a través d'una empresa comercialitzadora d'electricitat de
la seva lliure elecció2 , havent d'aportar per a això el CIE de la seva instal • lació de baixa tensió.
.
L’usuari final de l’energia haurà d’abonar, un cop posada en servei la instal·lació, la quota d’accés per
kW contractat o ampliat segons tarifes, junt amb la quantitat corresponent als drets d’enganxament i el
depòsit de garantia que correspongui.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través
del telèfon 902 534 100 o del correu electrònic Conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix a la
nostra pàgina web www.edistribucion.com, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació
d'aquest procés i la legislació aplicable.
Atentament,

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

La relació actualitzada d’empreses comercialitzadores està disponible a la pàgina web de la “Comisión Nacional de la
Energía”: www.cne.es.

2
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Connexió de servei aèria i conjunt de protecció i mesura en armari prefabricat o
d’obra civil situat a la tanca

1
2
3
4
5
6

Suport metàl·lic. Vegeu DC–3.1
Ganxo espiral galvanitzat
Tub aïllant rígid corbable en calent. El  anirà en funció de la secció del cable a
instal·lar
Cable Cu connectat a neutre, protegit amb tub aïllant rígid M25 i RI codi 3 (mínim)
més pica
Armari amb porta preferentment metàl·lica. Vegeu característiques en DC-3.28
Conjunt de protecció i mesura: TMF1 o TMF10. Vegeu DC–3.24
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I. MEMÒRIA

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

23,04000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

23,04000

€

A0150000

h

Manobre especialista

22,44000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

22,44000

€

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C13A-00FQ

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,48000

€

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

51,15000

€

CF20-00GG

h

Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

290,99000

€

CF211210

h

Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

288,40000

€

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B03L-05N5

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,67000

€

BG22H710

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,68000

€

BG22H910

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,35000

€

BG22HA10

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,80000

€

BG23R510

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

1,70000

€

BG23R710

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,06000

€

BG23R810

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,43000

€

BG23R910

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

3,43000

€

BG23RB10

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

5,85000

€

BG2O-1KW3

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

1,91000

€

BG2P-1KUD

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,24000

€

BG2P-1KUE

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,46000

€

BG2P-1KUH

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

10,67000

€

BG2P-1KUR

m

Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,36000

€

BG2P-1KUU

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

0,88000

€

BG2P-1KUV

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,55000

€

BG2P-1KUX

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,04000

€

BG2P-1KUY

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000

€

BG2P-1KUZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,55000

€

BG2P-1KV0

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,73000

€

BG2Q-1KSN

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,54000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

BG2Q-1KSW

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,40000

€

BG2Q-1KT1

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,93000

€

BG2Q-1KT4

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,73000

€

BG2Q-1KT6

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,44000

€

BG31G400

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tripolar de secció 3x4 mm2 amb baixa emissivitat
fums,

1,94000

€

BG31G600

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tripolar de secció 3x10 mm2 amb baixa emissivitat
fums,

4,22000

€

BG31G700

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tripolar de secció 3x16 mm2 amb baixa emissivitat
fums,

6,18000

€

BG31J500

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), pentapolar de secció 5x6 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

4,51000

€

BG31J700

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), pentapolar de secció 5x16 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

11,61000

€

BG31M760

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tetrapolar de secció 3x16 mm2 amb baixa
emissivitat fums, +10 mm2

6,87000

€

BG31M970

m

Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tetrapolar de secció 3x35 mm2 amb baixa
emissivitat fums, +16 mm2

15,09000

€

BG329200

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x1,5 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

0,39000

€

BG329300

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x2,5 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

0,58000

€

BG329400

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x4 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

0,84000

€

BG329500

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x6 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

1,23000

€

BG329600

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x10 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

2,27000

€

BG329700

m

Conductor de coure de designació ES07Z1-K (AS), unipolar de secció 1x16 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

3,74000

€

BG33-G2VJ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

14,68000

€

BG33-G2VM

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,65000

€

BG33-G2VN

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,16000

€

BG33-G2VQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,39000

€
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BG33-G2VR

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,30000

€

BG33-G2WA

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,51000

€

BG33-G2WW

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

8,24000

€

BG33-G2ZH

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, + cable de comandament

4,01000

€

BG33-HJNF

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

32,13000

€

BG33-HJT2

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

11,40000

€

BG34-06T7

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

1,29000

€

BG34-06T8

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

1,61000

€

BG35-06EP

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secció 3x16
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, +cable de comandament

6,10000

€

BG35-06EQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secció 3x25
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, +cable de comandament

9,37000

€

BG35-06ER

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, +cable de comandament

4,17000

€

BG35-HFVQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,19000

€

BG35-HIIU

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,32000

€

BG35-HIO6

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x10
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

1,23000

€

BG35-HIW3

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,49000

€
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BG35-HJAZ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,72000

€

BG35-HJNL

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, +cable de comandament

2,42000

€

BG35-HJYA

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

1,92000

€

BG49-189Q

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,90000

€

BG49-18CK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

100,20000

€

BG49-18CR

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

106,18000

€

BG49-18DD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

145,85000

€

BG49-18GJ

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,42000

€

BG49-18JO

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,29000

€

BG49-18K2

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,99000

€

BG49-18KH

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

45,02000

€

BG49-18L2

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

61,32000

€

BG49-18NV

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

46,05000

€

BG49-18OK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

62,73000

€

BG49-18RA

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,75000

€

BG49-18S4

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

66,29000

€

BG49-18UD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

40,60000

€

BG49-18V3

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

60,34000

€
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BG4L-09XD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

88,96000

€

BG4L-09XH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

153,73000

€

BG4L-09XI

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

86,61000

€

BG4L-09XJ

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

251,90000

€

BG4L-09YH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,97000

€

BG612020

u

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt

1,65000

€

BG63D15S

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt

3,40000

€

BG63-1YDX

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

4,64000

€

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,23000

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,32000

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BGWC-09N6

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,24000

€

BGWD-0AS2

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,45000

€

BGWD-0AS3

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,41000

€

BH14-0GAD

u

Llumenera decorativa bitub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de
metacrilat, per a 2 tubs (bitub) de fluorescència T16/G5 de 24 W, amb reactància electrònica
Indeterminat

86,47000

€

BH14-0GAZ

u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18 W, amb reactància
ferromagnètica AF

58,22000

€

BH65-2IJD

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000

€

BHU6-1JYV

u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 24 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

6,61000

€

BHU6-1JZ1

u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

5,60000

€

BHW1-0E6Q

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment

0,53000

€
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PARTIDES D'OBRA

P-1

01000001

ut

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació
reformada i existent. Inclou rotulat mecanografiat de
tots els quadres existents i nous i les linees que el
composen. Verificació de l'estat actual de la
instal.lació elèctrica

Rend.: 1,000

Unitats

614,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

16,000 /R x

26,86000 =

429,76000

8,000 /R x

23,04000 =

184,32000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

614,08000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

01000002

ut

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació
reformada i existent. Inclou rotulat mecanografiat de
tots els quadres existents i nous i les linees que el
composen

614,08000
0,00000
614,08000

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

614,08000

0,00

€

0,00000
0,00000

0,00 %

0,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-2

01000003

ut

memòria i esquemes per a legalització de la
instal·lació existent segons inst. 1/2015. Inclou tràmits
per a registre de la instal·lació a indústria

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

850,00

0,00 %

€

850,00000
0,00000
850,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-3

01000004

ut

Projecte d'ampliació de potència per a legalització de
la instal·lació. Inclou tramitació davant l'administració
competent

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.200,00

0,00 %

€

1.200,00000
0,00000
1.200,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-4

01000005

ut

Inspecció d'un organisme de control autoritzat (oca)
de la instal·lació elèctrica resultant per a la seva
legalització

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

250,00

0,00 %

€

250,00000
0,00000
250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-5

01000006

ut

Feines d'equilibrat de fases de totes les línies
trifàsiques, repartint les càrregues en cas necessari.
Inclou una mesura de les intensitats de cada fase en
la sortida del SQ0 amb tots els consums connectats
en la pitjor de les situacions possibles (la màxima
càrrega que es pugui donar), i una proposta de la
potència a contractar que es facilitarà a la direcció
facultativa, i que serà inferior a la potència màxima
admissible.

Rend.: 1,000

Unitats

214,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

8,000 /R x

Oficial 1a electricista

26,86000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

214,88000
214,88000

214,88000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-6

02000001

ut

Mesurament del terra per cada espai. Redacció
d'informe i entrega a la direcció tècnica.

214,88000

Rend.: 1,000

Unitats

214,88000

832,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

31,000 /R x

Oficial 1a electricista

26,86000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

832,66000
832,66000

832,66000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-7

030100001

ut

Modificació de SQ0 existent, iInclou les següents
actuacions:
- Subministrament de mòdul de doble aïllament per
instal.lació de les noves proteccions
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la
nova línea de SQMG2. Inclou: magnetotèrmic de
20A/2P i diferencial de 300mA 40A/2P, feines de
connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la
nova línea de SQMG1. Inclou: magnetotèrmic de
100A/4P i diferencial de 300mA 125A/4P de tipus
selectiu, amb retard a l'accionament de 150ms, feines
de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la
nova línea de SQD2. Inclou: magnetotèrmic de
25A/4P i diferencial de 300mA 40A/4P, feines de
connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la
nova línea de SQD1C. Inclou: magnetotèrmic de
40A/4P i diferencial de 300mA 63A/4P, feines de
connexionat i petit material.

832,66000

Rend.: 1,000

Unitats

832,66000

887,22

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000

x

101,23914 =

202,47828

PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

168,35914 =

168,35914

PG47-EMB2 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

51,17970 =

51,17970

PG47-ELT9 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

113,50599 =

113,50599

PG47-EM0D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

40,86970 =

40,86970

PG47-EM0R u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

41,56970 =

41,56970

PG4B-DWZI u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

269,25543 =

269,25543

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

887,21794

0,00 %

887,21794
887,21794
0,00000
887,21794

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-8

030100002

ut

Trasllat quadre de comptadors. Inclou: Desmuntatge
de filat de tancament i posterior re-col•locament
adaptant-lo a l’armari instal•lat, enderroc parcial de
mur de tanca, instal•lació de post de tub d’acer
galvanitzat d’acord amb detall DC-3.1 (Inclosa
excavació i formació de pou de fonamentació), (V
Annex 1), instal•lació de quadre prefabricat d’acord
amb el Detall DC-3.15 (V Annex 2), Formació de rasa
per a la instal•lació de 1 tub corrugats de PE Ø140
mm, a una profunditat de 0,60 m amb senyalització
de cablejat elèctric i connexió de la nova línia
soterrada des del quadre de comptadors fins a
l’armari interior.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5.200,00

€

5.200,00000
0,00000

0,00 %

5.200,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
03020001

ut

Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) de
coure, de secció 3x95+95+50mm2, instal·lat en tub.
Inclou connexionat de tots els elements. El tub tindrà
un diàmetre minimde 140 mm

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00

€

1,00000
0,00000

0,00 %

1,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-9

03020002

ut

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic
regulable
trifàsic,
125-160A,
amb
bobina
accionament, diferencial toroidal, regulació de la
sensibilitat i retard actuació de la protecció diferencial,
protecció de sobretensions permanents i transitòries
combinat tipus I + II amb actuació sobre la bobina

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.902,78

€

1.902,78000
0,00000

0,00 %

1.902,7800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-10

0400001

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG2 segons
esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta
i pany de seguretat

Rend.: 1,000

Unitats

161,95

Preu

Parcial

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,47970 =

39,47970

PG47-EM0D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

40,86970 =

40,86970

PG47-ELX8 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),

1,000

x

39,99970 =

39,99970

€

Import

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x

1,000

41,59914 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,59914

161,94824

161,94824
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0400002

ut

Subministrament i instal·lació de Lluminària LED
fluorescent IP64 per instal·lar en superfície del
sostre…

161,94824

161,94824

Rend.: 1,000

1,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

1,00000
0,00000

0,00 %

1,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-11

05020001

ut

Subministrament i instal·lació de SQME segons
esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta
i pany de seguretat. Inclou connexionat linees
existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els
interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal
i com s'indica als plànols..

Rend.: 1,000

480,39

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000

x

39,47970 =

118,43910

PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000

x

103,58914 =

310,76742

PG47-EMB2 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

51,17970 =

51,17970

Subtotal:

480,38622

480,38622

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

480,38622
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

05020002

ut

Subministrament i instal·lació de Lluminària LED per
instal·lar en superfície del sostre, igual o equivalent al
model existent. Inclou fins a 2 metres de conductor
unipolar pel seu connexionat amb lluminàries
existents.

480,38622

Rend.: 1,000

1,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

1,00000
0,00000

0,00 %

1,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
P-12

05050001

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG1 segons
esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta
i pany de seguretat. Inclou connexionat linees
existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els
interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal
i com s'indica als plànols.

Rend.: 1,000

403,70

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELTG u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

119,48599 =

119,48599

PG47-EM0D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000

x

40,86970 =

81,73940

PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000

x

101,23914 =

202,47828

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

403,70367

0,00 %

403,70367
403,70367
0,00000
403,70367
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P-13

06020001

ut

Subministrament i instal·lació de SQD2 segons
esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta
i pany de seguretat. Inclou connexionat linees
existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els
interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal
i com s'indica als plànols..

Rend.: 1,000

392,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-EM8T u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x

77,68759 =

77,68759

PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,47970 =

39,47970

PG47-EM1R u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x

72,71759 =

72,71759

PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000

x

101,23914 =

202,47828

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

392,36316

392,36316
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

06040001

UT

Subministrament i instal·lació de SQ5A segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

392,36316

Rend.: 1,000

Unitats

183,07

Preu

Parcial

Partides d'obra
PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm

1,000

x

392,36316

103,58914 =

103,58914

€

Import
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d'amplària, muntat en perfil DIN
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,47970 =

39,47970

PG47-ELX8 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,99970 =

39,99970

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

183,06854

183,06854
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

06060001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6B segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

183,06854

Rend.: 1,000

Unitats

183,06854

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,47970

39,47970

39,47970
39,47970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-16

06080001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6A segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

183,07

Preu

Parcial

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i

1,000

x

39,47970 =

39,47970

€

Import
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de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

103,58914 =

103,58914

PG47-ELX8 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,99970 =

39,99970

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

183,06854

183,06854
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-17

06100001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ5B segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

183,06854

Rend.: 1,000

Unitats

183,06854

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,47970

39,47970

39,47970
39,47970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-18

07010001

ut

modificació SQCMH consistent en el desmuntatge,
trasllat i posterior col.locació del diferencial i el
magnetotèrmic existent al quadre SQD1C

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

49,90

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

23,04000 =

23,04000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

26,86000 =

26,86000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

49,90000

49,90000
49,90000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-19

07030001

ut

Subministrament i instal·lació de SQD1C segons
esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta
i pany de seguretat. Inclou connexionat linees
existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els
interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal
i com s'indica als plànols.

49,90000

Rend.: 1,000

175,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-EM59 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x

74,12759 =

74,12759

PG4B-DWY u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

101,23914 =

101,23914

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

175,36673

175,36673
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-20

07050001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ1B segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

175,36673

Rend.: 1,000

Unitats

175,36673

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

Subtotal:

39,47970 =

39,47970

39,47970

39,47970
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,47970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-21

07070001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4B segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,47970

39,47970

39,47970
39,47970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-22

07090001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4A segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,47970

39,47970

0,00 %

39,47970
39,47970
0,00000
39,47970

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

P-23

07110001

ut

Subministrament i instal·lació de SQM segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

Rend.: 1,000

Unitats

79,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,47970 =

39,47970

PG47-ELX8 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,99970 =

39,99970

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

79,47940

79,47940
79,47940
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-24

07130001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3A segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

79,47940

Rend.: 1,000

Unitats

79,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,47970 =

39,47970

PG47-ELX8 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

39,99970 =

39,99970

Subtotal:

79,47940

79,47940
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

79,47940
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-25

07150001

ut

Subministrament i instal·lació de SQSP segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

79,47940

Rend.: 1,000

Unitats

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,47970

39,47970

39,47970
39,47970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-26

07170001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3B segons
esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació
de subquadre en superfície amb porta i pany de
seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords,
línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com
s'indica als plànols..

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
PG47-ELQF u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

x

1,000

39,47970 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,47970

39,47970

0,00 %

39,47970
39,47970
0,00000
39,47970
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P-27

08000001

ut

seguretat i salut

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

750,00

€

750,00000
0,00000

0,00 %

750,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000

Unitats

2,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

26,86000 =

0,53720

Subtotal:

0,99800

0,99800

Materials
BG612020

u

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt

x

1,000

1,65000 =

Subtotal:

1,65000
1,65000

1,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01497

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,66297
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-28

EG63D15S

u

Caixa de 2 endolls monofàsics, presa de corrent de
superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-64, preu alt, muntada superficialment

2,66297

Rend.: 1,000

Unitats

12,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

23,04000 =

4,21632

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,86000 =

4,02900

Subtotal:

8,24532

8,24532

Materials
BGW63000 u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000

x

0,32000 =

0,32000

BG63D15S

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64,
preu alt

1,000

x

3,40000 =

3,40000

u

Subtotal:

3,72000

3,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12368

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,08900
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,08900
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G21YB220

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,000

466,76

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,500 /R x

Manobre especialista

22,44000 =

Subtotal:

33,66000
33,66000

33,66000

Maquinària
CF211210

h

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x

288,40000 =

Subtotal:

432,60000

432,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,50490

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

466,76490
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-29

P21Z0-52UU

u

432,60000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

466,76490

Rend.: 1,000

125,51

Unitats

Preu

Parcial

22,44000 =

8,97600

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,400 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

8,97600

8,97600

Maquinària
CF20-00GG h

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

0,400 /R x

290,99000 =

Subtotal:

116,39600

116,39600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13464

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

125,50664
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P21Z0-52UV

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

125,50664

Rend.: 1,000

Unitats

784,42

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

116,39600

2,500 /R x

22,44000 =

56,10000

€

Import
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Subtotal:

56,10000

56,10000

Maquinària
CF20-00GG h

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2,500 /R x

290,99000 =

Subtotal:

727,47500

727,47500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,84150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

784,41650
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-30

P221D-DZ2R

m3

727,47500

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

784,41650

Rend.: 1,000

Unitats

8,18

Preu

Parcial

51,15000 =

8,18400

€

Import

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,160 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,18400

8,18400
8,18400
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-31

P2255-DPIL

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

8,18400

Rend.: 1,000

Unitats

36,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,550 /R x

Manobre especialista

22,44000 =

Subtotal:

12,34200
12,34200

12,34200

Maquinària
C13C-00LP h
C13A-00FQ h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

51,15000 =

6,18915

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,550 /R x

5,48000 =

3,01400

Subtotal:

9,20315

9,20315

Materials
B03L-05N5

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

x

0,900

16,67000 =

Subtotal:

15,00300
15,00300

15,00300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18513

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

36,73328
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,73328
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PG2N-EUHG

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000

Unitats

1,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KS

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,40000 =

Subtotal:

0,40800

0,40800

0,40800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,31192
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2N-EUHI

m

Tub flexible 2221 corrugat de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

1,31192

Rend.: 1,000

Unitats

1,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KSN m

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,54000 =

Subtotal:

0,55080

0,55080

0,55080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,45472
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,45472
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P-32

PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000

Unitats

1,65

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT4 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,73000 =

Subtotal:

0,74460

0,74460

0,74460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,64852
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-33

PG2N-EUI8

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens,
de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

1,64852

Rend.: 1,000

Unitats

2,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD
A0F-000E

h
h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT1 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020

x

Subtotal:

1,93000 =

1,96860

1,96860

1,96860
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,87252
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-34

PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens,
de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort

2,87252

Rend.: 1,000

Unitats

2,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT6 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

1,44000 =

Subtotal:

1,46880

1,46880

1,46880

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,37272
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2O-6SX6

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

2,37272

Rend.: 1,000

Unitats

4,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

26,86000 =

0,94010

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,09210

2,09210

Materials
BG2O-1KW3 m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020

x

1,91000 =

1,94820

BGWC-09N6 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

1,000

x

0,24000 =

0,24000

Subtotal:

2,18820

2,18820
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,31168
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-35

PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

4,31168

Rend.: 1,000

Unitats

6,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

2,22640

2,22640

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KV0 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

3,73000 =

3,80460

Subtotal:

3,95460

3,95460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,21440
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-36

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

6,21440

Rend.: 1,000

Unitats

7,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,044 /R x

26,86000 =

1,18184

Subtotal:

2,33384

Materials
BG2P-1KUD m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

5,24000 =

5,34480

2,33384
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PARTIDES D'OBRA

BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

x

1,000

0,15000 =

Subtotal:

0,15000

5,49480

5,49480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03501

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,86365
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2P-6T00

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,86365

Rend.: 1,000

Unitats

4,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,044 /R x

26,86000 =

1,18184

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,33384

2,33384

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUE m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

1,46000 =

1,48920

Subtotal:

1,63920

1,63920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03501

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,00805
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-37

PG2P-6T03

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 50 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

4,00805

Rend.: 1,000

Unitats

13,62

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

26,86000 =

1,39672

Subtotal:

2,54872

Materials
BG2P-1KUH m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020

x

10,67000 =

10,88340

2,54872
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PARTIDES D'OBRA

compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

x

1,000

0,15000 =

Subtotal:

0,15000

11,03340

11,03340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03823

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,62035
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2P-6T07

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, i muntat superficialment

13,62035

Rend.: 1,000

Unitats

2,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

26,86000 =

0,85952

Subtotal:

2,01152

2,01152

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUV m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

0,55000 =

0,56100

Subtotal:

0,71100

0,71100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03017

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,75269
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2P-6T09

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,75269

Rend.: 1,000

Unitats

3,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:
Materials

2,22640

2,22640
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PARTIDES D'OBRA

BG2P-1KUX m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

1,04000 =

1,06080

BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal:

1,21080

1,21080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,47060
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-38

PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

3,47060

Rend.: 1,000

Unitats

4,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

26,86000 =

0,85952

Subtotal:

2,01152

2,01152

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUY m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

1,97000 =

2,00940

Subtotal:

2,15940

2,15940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03017

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,20109
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-39

PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

4,20109

Rend.: 1,000

Unitats

4,93

Preu

Parcial

26,86000 =

0,99382

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,037 /R x

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD

h

0,050 /R x

Ajudant electricista

23,04000 =

Subtotal:

1,15200
2,14582

2,14582

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUZ m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

2,55000 =

2,60100

Subtotal:

2,75100

2,75100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03219

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,92901
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2P-6T0X

m

Tub rígid 4321 de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

4,92901

Rend.: 1,000

Unitats

3,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

26,86000 =

0,94010

Subtotal:

2,09210

2,09210

Materials
BG2P-1KUR m

Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

x

1,020

1,36000 =

Subtotal:

1,38720

1,38720

1,38720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,51068
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2P-6T1A

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

3,51068

Rend.: 1,000

Unitats

3,02

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

26,86000 =

0,94010

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,09210

2,09210

Materials
BG2P-1KUU m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

x

1,020

0,88000 =

Subtotal:

0,89760

0,89760

0,89760

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,02108
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-40

PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

3,02108

Rend.: 1,000

Unitats

3,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

23,04000 =

0,73728

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

26,86000 =

0,85952

Subtotal:

1,59680

1,59680

Materials
BG33-G2VR m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

2,30000 =

Subtotal:

2,34600

2,34600

2,34600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02395

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,96675
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-41

PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

3,96675

7,29

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG33-G2VN m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

5,16000 =

Subtotal:

5,26320

5,26320

5,26320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,28914
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E442

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

7,28914

Rend.: 1,000

Unitats

17,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

26,86000 =

1,39672

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,052 /R x

23,04000 =

1,19808

Subtotal:

2,59480

2,59480

Materials
BG33-G2VJ m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

14,68000 =

Subtotal:

14,97360

14,97360

14,97360

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03892

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,60732
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,60732
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P-42

PG33-E56R

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

7,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG33-G2VN m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

5,16000 =

Subtotal:

5,26320

5,26320

5,26320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,79563
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E56V

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

7,79563

Rend.: 1,000

Unitats

18,27

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

23,04000 =

1,49760

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,86000 =

1,74590

Subtotal:

3,24350

3,24350

Materials
BG33-G2VJ m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020

x

Subtotal:

14,68000 =

14,97360

14,97360

14,97360
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04865

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,26575
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E6CP

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18,26575

Rend.: 1,000

Unitats

4,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG33-G2WA m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

2,51000 =

Subtotal:

2,56020

2,56020

2,56020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,58614
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-43

PG33-E6CV

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,58614

Rend.: 1,000

Unitats

2,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

Subtotal:

0,74850

Materials
BG33-G2VM m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020

x

1,65000 =

1,68300

0,74850
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums
Subtotal:

1,68300

1,68300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,44273
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-44

PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,44273

Rend.: 1,000

Unitats

4,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG33-G2VR m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

2,30000 =

Subtotal:

2,34600

2,34600

2,34600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,37194
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-45

PG33-E6CZ

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,37194

Rend.: 1,000

Unitats

5,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:
Materials

1,99600

1,99600
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BG33-G2VQ m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

3,39000 =

Subtotal:

3,45780

3,45780

3,45780

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,48374
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-46

PG33-E6D1

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,48374

Rend.: 1,000

Unitats

7,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG33-G2VN m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

5,16000 =

Subtotal:

5,26320

5,26320

5,26320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,79563
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E6D3

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

7,79563

18,27

Preu

Parcial

€

Import
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A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,86000 =

1,74590

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

23,04000 =

1,49760

Subtotal:

3,24350

3,24350

Materials
BG33-G2VJ m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

14,68000 =

Subtotal:

14,97360

14,97360

14,97360

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04865

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,26575
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG33-E6E5

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18,26575

Rend.: 1,000

Unitats

10,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG33-G2W m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

8,24000 =

Subtotal:

8,40480

8,40480

8,40480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,93723
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,93723
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P-47

PG33-E6GP

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats

6,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG33-G2ZH m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, + cable de comandament

x

1,020

4,01000 =

Subtotal:

4,09020

4,09020

4,09020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,11614
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-48

PG33-HJT1

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,11614

Rend.: 1,000

Unitats

14,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,86000 =

1,74590

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

23,04000 =

1,49760

Subtotal:

3,24350

3,24350

Materials
BG33-HJT2 m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,020

x

Subtotal:

11,40000 =

11,62800

11,62800

11,62800
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04865

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,92015
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-49

PG33-HKZX

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14,92015

Rend.: 1,000

Unitats

37,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,090 /R x

26,86000 =

2,41740

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,090 /R x

23,04000 =

2,07360

Subtotal:

4,49100

4,49100

Materials
BG33-HJNF m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

x

1,020

32,13000 =

Subtotal:

32,77260

32,77260

32,77260

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06737

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

37,33097
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-50

PG33-HMI4

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

37,33097

Rend.: 1,000

Unitats

14,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

26,86000 =

1,39672

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,052 /R x

23,04000 =

1,19808

Subtotal:

2,59480

Materials
BG33-HJT2 m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc

1,020

x

11,40000 =

11,62800

2,59480
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Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums
Subtotal:

11,62800

11,62800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03892

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,26172
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-51

PG33-HPOQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

14,26172

Rend.: 1,000

Unitats

14,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

23,04000 =

1,49760

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,86000 =

1,74590

Subtotal:

3,24350

3,24350

Materials
BG33-HJT2 m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

x

1,020

11,40000 =

Subtotal:

11,62800

11,62800

11,62800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04865

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,92015
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG34-4I97

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

14,92015

Rend.: 1,000

Unitats

2,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

Subtotal:

0,74850

Materials
BG34-06T8 m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica

1,020

x

1,61000 =

1,64220

0,74850
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amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums
Subtotal:

1,64220

1,64220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,40193
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG34-4IA0

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

2,40193

Rend.: 1,000

Unitats

2,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG34-06T7 m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

x

1,020

1,29000 =

Subtotal:

1,31580

1,31580

1,31580

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,07553
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG35-DY98

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament,
col·locat en tub

2,07553

Rend.: 1,000

Unitats

6,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Subtotal:

1,99600

Materials
BG35-06ER m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb

1,020

x

4,17000 =

4,25340

1,99600
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aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament
Subtotal:

4,25340

4,25340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,27934
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG35-DY9E

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament,
col·locat en tub

6,27934

Rend.: 1,000

Unitats

8,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG35-06EP m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament

x

1,020

6,10000 =

Subtotal:

6,22200

6,22200

6,22200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,75443
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG35-DY9J

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament,
col·locat en tub

8,75443

Rend.: 1,000

Unitats

12,09

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

€

Import
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Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG35-06EQ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x25 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament

x

1,020

9,37000 =

Subtotal:

9,55740

9,55740

9,55740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,08983
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-52

PG35-HIIT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

12,08983

Rend.: 1,000

Unitats

1,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG35-HIIU

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

x

1,020

0,32000 =

Subtotal:

0,32640

0,32640

0,32640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,08613
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-53

PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

1,08613

0,95

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG35-HFVQ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

x

1,020

0,19000 =

Subtotal:

0,19380

0,19380

0,19380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,95353
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-54

PG35-HIW2

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,95353

Rend.: 1,000

Unitats

1,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG35-HIW3 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

x

1,020

0,49000 =

Subtotal:

0,49980

0,49980

0,49980

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,25953
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,25953
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PG35-HK0S

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament,
col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats

4,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD
A0F-000E

h
h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG35-HJNL m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, +cable de comandament

x

1,020

2,42000 =

Subtotal:

2,46840

2,46840

2,46840

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,49434
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-55

PG35-HK5S

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,49434

Rend.: 1,000

Unitats

4,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,86000 =

1,34300

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

Subtotal:

2,49500

2,49500

Materials
BG35-HJYA m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020

x

Subtotal:

1,92000 =

1,95840

1,95840

1,95840
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,49083
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-56

PG35-HK5U

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,49083

Rend.: 1,000

Unitats

2,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Subtotal:

1,99600

1,99600

Materials
BG35-HJAZ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

x

1,020

0,72000 =

Subtotal:

0,73440

0,73440

0,73440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,76034
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-57

PG35-HK5V

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,76034

Rend.: 1,000

Unitats

3,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,04000 =

0,92160

Subtotal:

1,99600

Materials
BG35-HIO6 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc

1,020

x

1,23000 =

1,25460

1,99600
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Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums
Subtotal:

1,25460

1,25460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,28054
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-ELQF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,28054

Rend.: 1,000

Unitats

39,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-189Q u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

28,90000 =

28,90000

Subtotal:

29,35000

29,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

39,47970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-ELT9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

39,47970

Rend.: 1,000

Unitats

113,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,86000 =

8,05800

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:
Materials

12,66600

12,66600
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BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18CK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

100,20000 =

100,20000

Subtotal:

100,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18999

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

113,50599
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-ELTG

u

100,65000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

113,50599

Rend.: 1,000

119,49

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,86000 =

8,05800

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

12,66600

12,66600

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18CR u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

106,18000 =

106,18000

Subtotal:

106,63000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18999

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

119,48599
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-ELU2

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

119,48599

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

106,63000

159,43

Preu

Parcial

€

Import
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A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

26,86000 =

8,32660

Subtotal:

12,93460

12,93460

Materials
BG49-18DD u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000

x

145,85000 =

145,85000

BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

Subtotal:

146,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19402

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

159,42862
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-ELX8

u

146,30000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

159,42862

Rend.: 1,000

Unitats

40,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BG49-18GJ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

29,42000 =

29,42000

BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

Subtotal:

29,87000

29,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

39,99970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,99970
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PG47-EM0D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

40,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18JO u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

30,29000 =

30,29000

Subtotal:

30,74000

30,74000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

40,86970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM0R

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

40,86970

Rend.: 1,000

Unitats

41,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18K2 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

30,99000 =

30,99000

Subtotal:

31,44000

31,44000

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

52

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

41,56970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM16

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

41,56970

Rend.: 1,000

Unitats

55,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,210 /R x

26,86000 =

5,64060

Subtotal:

10,24860

10,24860

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18KH u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

45,02000 =

45,02000

Subtotal:

45,47000

45,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,87233
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM1R

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

55,87233

Rend.: 1,000

Unitats

72,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,86000 =

6,17780

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

10,78580

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18L2 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN

1,000

x

61,32000 =

61,32000

10,78580
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60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
Subtotal:

61,77000

61,77000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16179

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

72,71759
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM4K

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

72,71759

Rend.: 1,000

Unitats

56,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,210 /R x

26,86000 =

5,64060

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

10,24860

10,24860

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18NV u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

46,05000 =

46,05000

Subtotal:

46,50000

46,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

56,90233
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM59

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

56,90233

Rend.: 1,000

Unitats

74,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E
A01-FEPD

h
h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,86000 =

6,17780

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

10,78580

10,78580
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Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18OK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

62,73000 =

62,73000

Subtotal:

63,18000

63,18000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16179

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

74,12759
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM7Z

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

74,12759

Rend.: 1,000

Unitats

43,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18RA u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

32,75000 =

32,75000

Subtotal:

33,20000

33,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,32970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EM8T

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

43,32970

Rend.: 1,000

Unitats

77,69

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,86000 =

6,17780

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

10,78580

10,78580

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18S4 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

66,29000 =

66,29000

Subtotal:

66,74000

66,74000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16179

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

77,68759
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG47-EMB2

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

77,68759

Rend.: 1,000

Unitats

51,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

9,98000

9,98000

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18UD u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

40,60000 =

40,60000

Subtotal:

41,05000

41,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14970

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

51,17970
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,17970
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PG47-EMBS

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

71,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,210 /R x

26,86000 =

5,64060

Subtotal:

10,24860

10,24860

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,45000 =

0,45000

BG49-18V3 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

60,34000 =

60,34000

Subtotal:

60,79000

60,79000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

71,19233
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG4B-DWYD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

71,19233

Rend.: 1,000

Unitats

41,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,86000 =

9,40100

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

14,00900

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

BG4L-09YH u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

26,97000 =

26,97000

14,00900
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Subtotal:

27,38000

27,38000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

41,59914
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG4B-DWYF

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

41,59914

Rend.: 1,000

Unitats

103,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,86000 =

9,40100

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

14,00900

14,00900

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

BG4L-09XD u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

88,96000 =

88,96000

Subtotal:

89,37000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

103,58914
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG4B-DWYL

u

89,37000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

103,58914

Rend.: 1,000

Unitats

101,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,86000 =

9,40100

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:
Materials

14,00900

14,00900
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BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

BG4L-09XI

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

86,61000 =

86,61000

u

Subtotal:

87,02000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

101,23914
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG4B-DWYY

u

87,02000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

101,23914

Rend.: 1,000

168,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,86000 =

9,40100

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

Subtotal:

14,00900

14,00900

Materials
BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

BG4L-09XH u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

153,73000 =

153,73000

Subtotal:

154,14000

154,14000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

168,35914
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

168,35914
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PG4B-DWZI

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

269,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,04000 =

4,60800

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,450 /R x

26,86000 =

12,08700

Subtotal:

16,69500

16,69500

Materials
BG4L-09XJ u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

251,90000 =

251,90000

BGWD-0AS u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

Subtotal:

252,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25043

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

269,25543
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-58

PG63-8962

u

252,31000

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

269,25543

Rend.: 1,000

Unitats

11,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

23,04000 =

1,52064

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,86000 =

5,37200

Subtotal:

6,89264

6,89264

Materials
BG63-1YDX u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

x

1,000

4,64000 =

Subtotal:

4,64000

4,64000

4,64000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10339

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,63603
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,63603
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P-59

PH15-395X

u

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini
anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb
reactància
ferromagnètica
AF,
instal·lada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000

Unitats

72,96

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,170 /R x

23,04000 =

3,91680

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,170 /R x

26,86000 =

4,56620

Subtotal:

8,48300

8,48300

Materials
BHU6-1JZ1 u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000

x

5,60000 =

5,60000

BHW1-0E6Q u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000

x

0,53000 =

0,53000

BH14-0GAZ u

Llumenera decorativa monotub per a muntar
superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, per a 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18 W, amb reactància
ferromagnètica AF

1,000

x

58,22000 =

58,22000

Subtotal:

64,35000

64,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

72,96025
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-60

PH15-39JQ

u

Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini
anoditzat i difusor de metacrilat, amb 2 tubs (bitub) de
fluorescència T16/G5 de 24W, (2 tubs (bitub) x 24W),
amb reactància electrònica Indeterminat, instal·lada
suspesa

72,96025

Rend.: 1,000

Unitats

114,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,290 /R x

26,86000 =

7,78940

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,290 /R x

23,04000 =

6,68160

Subtotal:

14,47100

Materials
BHW1-0E6Q u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000

x

0,53000 =

0,53000

BH14-0GAD u

Llumenera decorativa bitub per a muntar
superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de metacrilat, per a 2 tubs (bitub) de
fluorescència T16/G5 de 24 W, amb reactància
electrònica Indeterminat

1,000

x

86,47000 =

86,47000

BHU6-1JYV u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 24
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000

x

6,61000 =

13,22000

14,47100
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Subtotal:

100,22000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21707

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

114,90807
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-61

PH57-B39X

u

100,22000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

114,90807

Rend.: 1,000

Unitats

95,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

23,04000 =

3,45600

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,86000 =

4,02900

Subtotal:

7,48500

7,48500

Materials
BH65-2IJD

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

x

1,000

87,50000 =

Subtotal:

87,50000

87,50000

87,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11228

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

95,09728
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,09728
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I.04.

I.04.01.

INSTRUCCIONS D’ÚS i MANTENIMENT.

DEFINICIÓ.

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la
protecció del medi ambient, les edificacions han de rebre un ús i un manteniment adequats
per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament. Cal, per tant, que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst als espais
afectats per aquest projecte pot comportar:







La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor
patrimonial, funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o
clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre
les que es destaquen:










Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

I.04.01.1. SOBRE LES INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament
aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que
han intervingut en el procés edificador, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici.
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l,
conservar-lo i transmetre’l.

INSTRUCCIONS D’ÚS:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes en
el projecte.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Ús principal:

Educatiu

Situació:

Planta 0 / Planta -1

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat,
habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en
el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les
operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà
consignant al Llibre de l’Edifici.

Nota:
Les instruccions d’ús i de manteniment que s’adjunten a continuació fan referència única i
exclusivament als àmbits, partides i capítols que resulten afectats pel present projecte.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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I.04.02.

SISTEMES i ELEMENTS CONSTRUCTIUS.

I.04.02.1.

INTERIOR DELS EDIFICIS DEL CENTRE.

I.- INSTRUCCIONS D’ÚS:
Condicions d’ús:
No es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord
amb les característiques de la divisòria o tancament, i efectuar prèviament les
comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les
de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot
perillar l’estabilitat de l’element.
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre,
ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de
l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà
mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar,
que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel
fabricant.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior de l’edifici es poden realitzar sempre que no afectin altres elements
o sistemes del mateix.
No s'iniciaran sense el permís del titular, hauran de complir la normativa vigent i disposar
de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es
necessitarà el projecte d'un tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al
material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general
no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades
pel fabricant. En el cas de l’existència de taulells de marbre, aquests no han d'entrar en
contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums, ja que poden
provocar incendis.
S’ha d’evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos
de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.),
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant
periòdicament.
Els residus s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina
o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria
orgànica, paper/cartró, vidre, i varis.
Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques,
restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments,
aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.

II.- INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
A més del manteniment periòdic del elements conformants de l’edifici d’acord amb el
Pla de manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions
de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari.
Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús
que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas
de dubte és convenient demanar consell a un professional.
 Les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació
de fulles o brossa en els desguassos.
 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar
perquè funcionin amb suavitat.
 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i
canviar quan presentin signes de deteriorament.
 En banys cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre
els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves
quan presentin deficiències.
 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han
de repintar d’acord amb el seu envelliment.
 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de
manteniment donades pel fabricant.
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals
als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de
manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació
de l’edifici.
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Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Instruccions d’ús i manteniment

I.04.02.2.

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT.

I.- INSTRUCCIONS D’ÚS:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat.
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà
doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on
estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció del local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents:
 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuïts.
 L'ID (Interruptor Diferencial) és un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent). Atesa
la seva funció, periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial
desconnecta la instal·lació elèctrica a la qual protegeix.
 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les
sobrecàrregues.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció
normatius respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos
que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic
del circuit corresponent.
Incidències extraordinàries:
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
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 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal
de que s’apliquin urgentment les mesures oportunes.
 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua,
gas o un altre tipus de combustible.

II.- INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents
operacions:
 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions
de manteniment facilitades pels fabricants.

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

01. AMIDAMENTS

II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

01000001
Num.

ut

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació reformada i existent. Inclou rotulat mecanografiat de tots els
quadres existents i nous i les linees que el composen. Verificació de l'estat actual de la instal.lació elèctrica

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

01000003
Num.

ut

1,000

memòria i esquemes per a legalització de la instal·lació existent segons inst. 1/2015. Inclou tràmits per a registre
de la instal·lació a indústria

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

01000004
Num.

ut

1,000

Projecte d'ampliació de potència per a legalització de la instal·lació. Inclou tramitació davant l'administració
competent

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

01000005
Num.

ut

1,000

Inspecció d'un organisme de control autoritzat (oca) de la instal·lació elèctrica resultant per a la seva legalització

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

01000006

Num.

ut

1,000

Feines d'equilibrat de fases de totes les línies trifàsiques, repartint les càrregues en cas necessari. Inclou una
mesura de les intensitats de cada fase en la sortida del SQ0 amb tots els consums connectats en la pitjor de les
situacions possibles (la màxima càrrega que es pugui donar), i una proposta de la potència a contractar que es
facilitarà a la direcció facultativa, i que serà inferior a la potència màxima admissible.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
02

02000001
Num.
1

Text

ut

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
XARXA TERRA

Mesurament del terra per cada espai. Redacció d'informe i entrega a la direcció tècnica.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
2

PG35-HIIT

Num.

Pàg.:

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIW2

Num.

m

200,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HK5U

Num.

m

200,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HK5V

Num.

m

10,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HK5S

Num.

m

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

PG33-HKZX

01
03
01

m

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

1

10,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#

200,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#

200,000
TOTAL AMIDAMENT

3

2

10,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
ESCOMESA QGP
QGP

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
2

03020002

ut

40,000

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic regulable trifàsic, 125-160A, amb bobina accionament,
diferencial toroidal, regulació de la sensibilitat i retard actuació de la protecció diferencial, protecció de
sobretensions permanents i transitòries combinat tipus I + II amb actuació sobre la bobina
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

030100001

01
03
02

ut

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
ESCOMESA QGP
SQ0

Modificació de SQ0 existent, iInclou les següents actuacions:
- Subministrament de mòdul de doble aïllament per instal.lació de les noves proteccions
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG2. Inclou: magnetotèrmic de 20A/2P i
diferencial de 300mA 40A/2P, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG1. Inclou: magnetotèrmic de 100A/4P
i diferencial de 300mA 125A/4P de tipus selectiu, amb retard a l'accionament de 150ms, feines de connexionat i
petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD2. Inclou: magnetotèrmic de 25A/4P i
diferencial de 300mA 40A/4P, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD1C. Inclou: magnetotèrmic de 40A/4P i
diferencial de 300mA 63A/4P, feines de connexionat i petit material.
AMIDAMENT DIRECTE

2

030100002

ut

1,000

Trasllat quadre de comptadors. Inclou: Desmuntatge de filat de tancament i posterior re-col•locament adaptant-lo
a l’armari instal•lat, enderroc parcial de mur de tanca, instal•lació de post de tub d’acer galvanitzat d’acord amb
detall DC-3.1 (Inclosa excavació i formació de pou de fonamentació), (V Annex 1), instal•lació de quadre
prefabricat d’acord amb el Detall DC-3.15 (V Annex 2), Formació de rasa per a la instal•lació de 1 tub corrugats
de PE Ø140 mm, a una profunditat de 0,60 m amb senyalització de cablejat elèctric i connexió de la nova línia
soterrada des del quadre de comptadors fins a l’armari interior.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

P221D-DZ2R
Num.

01
03
03

m3

Text

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
ESCOMESA QGP
MOVIMENT DE TERRES

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

40,000

0,600

0,600

[F]

P2255-DPIL
Num.
1

Text

m3

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

3

14,400

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

40,000

0,600

0,600

[F]

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
04

0400001
Num.

ut

Text

14,400

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L1 - SQMG2 : MAGATZEM

Subministrament i instal·lació de SQMG2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta i pany
de seguretat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG63D15S
Num.

u

Text

1,000

Caixa de 2 endolls monofàsics, presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PH15-39JQ

Num.

u

Text

2,000

Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, amb 2 tubs (bitub) de
fluorescència T16/G5 de 24W, (2 tubs (bitub) x 24W), amb reactància electrònica Indeterminat, instal·lada
suspesa
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

Text

3,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

15,000

[E]

[F]

PG35-HIIT

Num.

m

Text

30,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

10,000

[E]

[F]

PG33-E6GP

Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

4

20,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

88,000 C#*D#*E#*F#

88,000
TOTAL AMIDAMENT

7

PG2P-6SZA

Num.

m

88,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6T0A

Num.

m

88,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PH57-B39X

Num.

u

25,000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

PG33-HMI4

Num.

01
05
01

m

Text

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
SQO - SQMG1

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-HPOQ

Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

PG33-HJT1

m

[F]

TOTAL Fórmula

17,000 C#*D#*E#*F#

17,000
TOTAL AMIDAMENT

3

12,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
Tipus

1

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

25,000
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

88,000 C#*D#*E#*F#

88,000
TOTAL AMIDAMENT

8

5

17,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

49,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2N-EUI8

Num.

m

4,000

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6T03

Num.

m

25,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

05050001

Num.

01
05
02

ut

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
SQMG1

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

PG2N-EUIA

01
05
03

m

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

24,000

Subministrament i instal·lació de SQMG1 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta i pany
de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees,
petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols.

Text

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#

24,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

25,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

49,000 C#*D#*E#*F#

49,000
TOTAL AMIDAMENT

4

6

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
SQMG1- SQME

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6SZZ

Num.

m

25,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6D1

Num.

m

5,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

05020001

Num.

01
05
04

ut

30,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
SQME

Subministrament i instal·lació de SQME segons esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta i pany de
seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

PG2P-6T0B

Num.

01
05
05

m

Text

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
[C]

[D]

[E]

PG2N-EUI3

m

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
CUINA

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

30,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

25,000
TOTAL AMIDAMENT

2

7

10,000

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIW2

Num.

m

16,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG63-8962
Num.

u

26,000

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PH15-395X

Num.

u

1,000

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de
fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al
sostre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PH57-B39X

Num.

u

2,000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

PG2P-6T0B

Num.

01
05
06

m

Text

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
[C]

[D]

[E]

PG2N-EUI3

m

[F]

TOTAL Fórmula

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

6,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
MENJADOR

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

3,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

26,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#

16,000
TOTAL AMIDAMENT

3

8

6,000

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

25,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

31,000

[E]

[F]

1

PG2P-6SZA

Num.

01
06
01

m

Text

62,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ0 - SQD2

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

Text

23,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E43Y

Num.

m

Text

4,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6CX

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

23,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

62,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

25,000
TOTAL AMIDAMENT

3

9

9,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

23,000
TOTAL AMIDAMENT

23,000

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

06020001

Num.

Pàg.:

01
06
02

ut

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQD2

Subministrament i instal·lació de SQD2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta i pany de
seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

PG33-E6CX

Num.

01
06
03

m

Text

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQD2 - SQ5A

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6SZA

Num.

m

Text

5,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

Text

5,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E43Y

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

10

3,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

10,000

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

06040001

Num.

Pàg.:
01
06
04

UT

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ5A

Subministrament i instal·lació de SQ5A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

1

P21Z0-52UU

Num.

01
06
05

u

Text

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ5A - SQ6B

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6SZA

Num.

m

Text

1,000

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E43Y

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

11

2,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

4,000

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
4

PG33-E6CX

Num.

Pàg.:

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

06060001

Num.

01
06
06

ut

2,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ6B

Subministrament i instal·lació de SQ6B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

1

P21Z0-52UU

Num.

01
06
07

u

Text

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ6B - SQ6A

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6T0B

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

2,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

12

1,000

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

PG33-E43Y

Num.

m

2,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6CX

Num.

m

9,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

06080001

Num.

01
06
08

ut

11,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ6A

Subministrament i instal·lació de SQ6A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

1

PG2P-6T0B

Num.

Text

01
06
09

m

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

11,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000
TOTAL AMIDAMENT

4

13

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQD2 - SQ5B

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6CV

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

06100001

Num.

01
06
10

ut

8,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
SQ5B

Subministrament i instal·lació de SQ5B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.

m

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

07010001

01
07
01

ut

[F]

TOTAL Fórmula

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

1

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

14

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQCMH

modificació SQCMH consistent en el desmuntatge, trasllat i posterior col.locació del diferencial i el
magnetotèrmic existent al quadre SQD1C

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
02

m

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ0 - SQD1C

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6D1

Num.

m

23,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

23,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

3,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E56R

Num.

m

10,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
07
03

[F]

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

26,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

23,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

23,000
TOTAL AMIDAMENT

2

15

26,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQD1C
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

1

07030001

Pàg.:

ut

Subministrament i instal·lació de SQD1C segons esquema unifilar. Subquadre en superfície, amb porta i pany
de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees,
petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
04

m

1,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQD1C -SQ1B

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

07050001

01
07
05

ut

PG35-HIKY

m

TOTAL Fórmula

8,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ1B

Subministrament i instal·lació de SQ1B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

[F]

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000
TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

16

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
06

m

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ1B - SQ4B

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07070001

01
07
07

ut

10,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ4B

Subministrament i instal·lació de SQ4B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG35-HIKY

Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

17

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

2,000

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
08

m

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ4B - SQ4A

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07090001

01
07
09

ut

10,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ4A

Subministrament i instal·lació de SQ4A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG35-HIKY

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

18

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
10

m

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ4A - SQM

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07110001

01
07
11

ut

8,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQM

Subministrament i instal·lació de SQM segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG35-HIKY

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

19

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

4,000
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

Pàg.:

01
07
12

m

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQM - SQ3A

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07130001

Num.

01
07
13

ut

Text

9,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ3A

Subministrament i instal·lació de SQ3A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG35-HIKY

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

20

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

01
07
14

m

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ3A - SQSP

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E440

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07150001

01
07
15

ut

8,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQSP

Subministrament i instal·lació de SQSP segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG35-HIKY

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

21

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

4,000
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

1

PG2P-6SZZ

Num.

Pàg.:

01
07
16

m

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQSP - SQ3B

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P21Z0-52UU

Num.

u

2,000

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6CZ

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

07170001

01
07
17

ut

2,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
SQ3B

Subministrament i instal·lació de SQ3B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i instal·lació de
subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida
del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i
diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG35-HIKY

Num.

m

1,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS)
Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

01

[F]

TOTAL Fórmula

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

Obra

TOTAL Fórmula

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

2,000

Obra
Capítol
SUBCAPITOL 1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

22

4,000

PRESSUPOST 3520-ESCOLA CEIP BREDA
EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

AMIDAMENTS
Capítol

1

Pàg.:
08

08000001

ut

23

VARIS

seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

02. QUADRE DE PREUS NÚM. 01

II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

01000001

ut

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació reformada i existent. Inclou rotulat
mecanografiat de tots els quadres existents i nous i les linees que el composen. Verificació de
l'estat actual de la instal.lació elèctrica
(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

614,08

€

P-2

01000003

ut

memòria i esquemes per a legalització de la instal·lació existent segons inst. 1/2015. Inclou
tràmits per a registre de la instal·lació a indústria
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00

€

P-3

01000004

ut

Projecte d'ampliació de potència per a legalització de la instal·lació. Inclou tramitació davant
l'administració competent
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

P-4

01000005

ut

Inspecció d'un organisme de control autoritzat (oca) de la instal·lació elèctrica resultant per a
la seva legalització
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

250,00

€

P-5

01000006

ut

Feines d'equilibrat de fases de totes les línies trifàsiques, repartint les càrregues en cas
necessari. Inclou una mesura de les intensitats de cada fase en la sortida del SQ0 amb tots
els consums connectats en la pitjor de les situacions possibles (la màxima càrrega que es
pugui donar), i una proposta de la potència a contractar que es facilitarà a la direcció
facultativa, i que serà inferior a la potència màxima admissible.
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

214,88

€

P-6

02000001

ut

Mesurament del terra per cada espai. Redacció d'informe i entrega a la direcció tècnica.
(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

832,66

€

P-7

030100001

ut

Modificació de SQ0 existent, iInclou les següents actuacions:
- Subministrament de mòdul de doble aïllament per instal.lació de les noves proteccions
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG2. Inclou:
magnetotèrmic de 20A/2P i diferencial de 300mA 40A/2P, feines de connexionat i petit
material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG1. Inclou:
magnetotèrmic de 100A/4P i diferencial de 300mA 125A/4P de tipus selectiu, amb retard a
l'accionament de 150ms, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD2. Inclou:
magnetotèrmic de 25A/4P i diferencial de 300mA 40A/4P, feines de connexionat i petit
material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD1C. Inclou:
magnetotèrmic de 40A/4P i diferencial de 300mA 63A/4P, feines de connexionat i petit
material.
(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

887,22

€

P-8

030100002

ut

Trasllat quadre de comptadors. Inclou: Desmuntatge de filat de tancament i posterior
re-col•locament adaptant-lo a l’armari instal•lat, enderroc parcial de mur de tanca, instal•lació
de post de tub d’acer galvanitzat d’acord amb detall DC-3.1 (Inclosa excavació i formació de
pou de fonamentació), (V Annex 1), instal•lació de quadre prefabricat d’acord amb el Detall
DC-3.15 (V Annex 2), Formació de rasa per a la instal•lació de 1 tub corrugats de PE Ø140
mm, a una profunditat de 0,60 m amb senyalització de cablejat elèctric i connexió de la nova
línia soterrada des del quadre de comptadors fins a l’armari interior.

5.200,00

€

1.902,78

€

(CINC MIL DOS-CENTS EUROS)
P-9

03020002

ut

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic regulable trifàsic, 125-160A, amb bobina
accionament, diferencial toroidal, regulació de la sensibilitat i retard actuació de la protecció
diferencial, protecció de sobretensions permanents i transitòries combinat tipus I + II amb
actuació sobre la bobina
(MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

P-10

0400001

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

161,95

€

P-11

05020001

ut

Subministrament i instal·lació de SQME segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

480,39

€

P-12

05050001

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG1 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols.
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

403,70

€

P-13

06020001

ut

Subministrament i instal·lació de SQD2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

392,36

€

P-14

06040001

UT

Subministrament i instal·lació de SQ5A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

183,07

€

P-15

06060001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-16

06080001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

183,07

€

P-17

06100001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ5B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-18

07010001

ut

modificació SQCMH consistent en el desmuntatge, trasllat i posterior col.locació del
diferencial i el magnetotèrmic existent al quadre SQD1C
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

49,90

€

P-19

07030001

ut

Subministrament i instal·lació de SQD1C segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols.
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

175,37

€

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

P-20

07050001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ1B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-21

07070001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-22

07090001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-23

07110001

ut

Subministrament i instal·lació de SQM segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

79,48

€

P-24

07130001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

79,48

€

P-25

07150001

ut

Subministrament i instal·lació de SQSP segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-26

07170001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,48

€

P-27

08000001

ut

seguretat i salut
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

750,00

€

P-28

EG63D15S

u

Caixa de 2 endolls monofàsics, presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt,
muntada superficialment
(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

12,09

€

P-29

P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

125,51

€
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P-30

P221D-DZ2R

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

8,18

€

P-31

P2255-DPIL

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

36,73

€

P-32

PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

P-33

PG2N-EUI8

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87

€

P-34

PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

2,37

€

P-35

PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21

€

P-36

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

7,86

€

P-37

PG2P-6T03

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

13,62

€

P-38

PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

4,20

€

P-39

PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

4,93

€

P-40

PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

3,97

€
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P-41

PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

7,29

€

P-42

PG33-E56R

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

7,80

€

P-43

PG33-E6CV

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,44

€

P-44

PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

4,37

€

P-45

PG33-E6CZ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,48

€

P-46

PG33-E6D1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

7,80

€

P-47

PG33-E6GP

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

6,12

€

P-48

PG33-HJT1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

14,92

€

P-49

PG33-HKZX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

37,33

€

P-50

PG33-HMI4

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

14,26

€
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P-51

PG33-HPOQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

14,92

€

P-52

PG35-HIIT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

1,09

€

P-53

PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

0,95

€

P-54

PG35-HIW2

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1,26

€

P-55

PG35-HK5S

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

4,49

€

P-56

PG35-HK5U

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2,76

€

P-57

PG35-HK5V

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

3,28

€

P-58

PG63-8962

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,64

€

P-59

PH15-395X

u

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic,
amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica
AF, instal·lada superficialment al sostre
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

72,96

€

P-60

PH15-39JQ

u

Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, amb 2 tubs
(bitub) de fluorescència T16/G5 de 24W, (2 tubs (bitub) x 24W), amb reactància electrònica
Indeterminat, instal·lada suspesa
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

114,91

€

P-61

PH57-B39X

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial
(NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

95,10

€
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P-1

614,08

€

614,08000

€

850,00

€

850,00000

€

1.200,00

€

1.200,00000

€

250,00

€

250,00000

€

P-2

P-3

P-4

P-5

01000001

01000003

01000004

01000005

01000006

ut

ut

ut

ut

ut

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació reformada i existent. Inclou rotulat
mecanografiat de tots els quadres existents i nous i les linees que el composen. Verificació de
l'estat actual de la instal.lació elèctrica
Altres conceptes
memòria i esquemes per a legalització de la instal·lació existent segons inst. 1/2015. Inclou
tràmits per a registre de la instal·lació a indústria
Sense descomposició
Projecte d'ampliació de potència per a legalització de la instal·lació. Inclou tramitació davant
l'administració competent
Sense descomposició
Inspecció d'un organisme de control autoritzat (oca) de la instal·lació elèctrica resultant per a
la seva legalització
Sense descomposició
Feines d'equilibrat de fases de totes les línies trifàsiques, repartint les càrregues en cas
necessari. Inclou una mesura de les intensitats de cada fase en la sortida del SQ0 amb tots
els consums connectats en la pitjor de les situacions possibles (la màxima càrrega que es
pugui donar), i una proposta de la potència a contractar que es facilitarà a la direcció
facultativa, i que serà inferior a la potència màxima admissible.
Altres conceptes

214,88

€

214,88000

€

P-6

02000001

ut

Mesurament del terra per cada espai. Redacció d'informe i entrega a la direcció tècnica.
Altres conceptes

832,66
832,66000

€
€

P-7

030100001

ut

Modificació de SQ0 existent, iInclou les següents actuacions:
- Subministrament de mòdul de doble aïllament per instal.lació de les noves proteccions
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG2. Inclou:
magnetotèrmic de 20A/2P i diferencial de 300mA 40A/2P, feines de connexionat i petit
material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQMG1. Inclou:
magnetotèrmic de 100A/4P i diferencial de 300mA 125A/4P de tipus selectiu, amb retard a
l'accionament de 150ms, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD2. Inclou:
magnetotèrmic de 25A/4P i diferencial de 300mA 40A/4P, feines de connexionat i petit
material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de SQD1C. Inclou:
magnetotèrmic de 40A/4P i diferencial de 300mA 63A/4P, feines de connexionat i petit
material.
Altres conceptes

887,22

€

887,22000

€

Trasllat quadre de comptadors. Inclou: Desmuntatge de filat de tancament i posterior
re-col•locament adaptant-lo a l’armari instal•lat, enderroc parcial de mur de tanca, instal•lació
de post de tub d’acer galvanitzat d’acord amb detall DC-3.1 (Inclosa excavació i formació de
pou de fonamentació), (V Annex 1), instal•lació de quadre prefabricat d’acord amb el Detall
DC-3.15 (V Annex 2), Formació de rasa per a la instal•lació de 1 tub corrugats de PE Ø140
mm, a una profunditat de 0,60 m amb senyalització de cablejat elèctric i connexió de la nova
línia soterrada des del quadre de comptadors fins a l’armari interior.

5.200,00

€

Sense descomposició

5.200,00000

€

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic regulable trifàsic, 125-160A, amb bobina
accionament, diferencial toroidal, regulació de la sensibilitat i retard actuació de la protecció
diferencial, protecció de sobretensions permanents i transitòries combinat tipus I + II amb
actuació sobre la bobina
Sense descomposició

1.902,78

€

1.902,78000

€

161,95

€

P-8

P-9

P-10

030100002

03020002

0400001

ut

ut

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat
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P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

05020001

05050001

06020001

06040001

06060001

06080001

06100001

07010001

07030001

07050001

ut

ut

ut

UT

ut

ut

ut

ut

ut

ut

Pàg.:

2

Altres conceptes

161,95000

€

Subministrament i instal·lació de SQME segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
Altres conceptes

480,39

€

480,39000

€

403,70

€

403,70000

€

392,36

€

392,36000

€

183,07

€

183,07000

€

39,48

€

39,48000

€

183,07

€

183,07000

€

39,48

€

39,48000

€

49,90

€

49,90000

€

175,37

€

175,37000

€

39,48

€

Subministrament i instal·lació de SQMG1 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQD2 segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQ5A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQ6B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQ6A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQ5B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes
modificació SQCMH consistent en el desmuntatge, trasllat i posterior col.locació del
diferencial i el magnetotèrmic existent al quadre SQD1C
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQD1C segons esquema unifilar. Subquadre en superfície,
amb porta i pany de seguretat. Inclou connexionat linees existents d'entrada i sortida del
quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de SQ1B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
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P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

07070001

07090001

07110001

07130001

07150001

07170001

08000001

ut

ut

Pàg.:

3

Altres conceptes

39,48000

€

Subministrament i instal·lació de SQ4B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

39,48

€

39,48000

€

39,48

€

39,48000

€

79,48

€

79,48000

€

79,48

€

79,48000

€

39,48

€

39,48000

€

39,48

€

39,48000

€

750,00
750,00000

€
€

12,09

€

Subministrament i instal·lació de SQ4A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

ut

Subministrament i instal·lació de SQM segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3A segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

ut

Subministrament i instal·lació de SQSP segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3B segons esquema unifilar. Inclou subministrament i
instal·lació de subquadre en superfície amb porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat
linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material,
etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als
plànols..
Altres conceptes

ut

seguretat i salut
Sense descomposició

P-28

P-29

P-30

EG63D15S

u

Caixa de 2 endolls monofàsics, presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt,
muntada superficialment

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,32000

€

BG63D15S

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt
Altres conceptes

3,40000

€

P21Z0-52UU u

P221D-DZ2

m3

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,37000

€

125,51

€

125,51000

€

8,18

€
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P-31

P2255-DPIL

m3

B03L-05N5

t

Pàg.:

4

Altres conceptes

8,18000

€

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

36,73

€

15,00300
21,72700

€
€

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,65

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

0,74460

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

P-32

PG2N-EUI3

BG2Q-1KT4

P-33

PG2N-EUI8

BG2Q-1KT1

P-34

PG2N-EUIA

BG2Q-1KT6

P-35

P-36

P-37

m

m

m

m

m

m

€

0,90540

€

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,87

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

1,96860

€

0,90140

€

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,37

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

1,46880

€

0,90120

€

6,21

€

PG2P-6SZA m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KV0

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

3,80460

€

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,25540

€

7,86

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUD

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

5,34480

€

PG2P-6T03

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,36520

€

13,62

€

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-38

P-39

P-40

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

BG2P-1KUH

m

PG2P-6T0A

€

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

10,88340

€

2,58660

€

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,20

€

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUY

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

2,00940

€

PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,04060

€

4,93

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

2,60100

€

PG33-E43Y

PG33-E440

PG33-E56R

BG33-G2VN

P-43

0,15000

u

BG33-G2VN

P-42

5

BGWC-09N4

BG33-G2VR

P-41

m

Pàg.:

m

m

m

m

m

m

PG33-E6CV m

2,17900

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,97

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums
Altres conceptes

2,34600

1,62400

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,29

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

5,26320

2,02680

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

7,80

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

5,26320

2,53680

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,44

€

€

€

€
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BG33-G2VM

P-44

P-45

P-48

€

0,75700

€
€

4,37

BG33-G2VR

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums
Altres conceptes

2,34600

2,02400

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,48

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

3,45780

2,02220

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,80

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

5,26320

2,53680

€

PG33-E6GP m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,12

€

BG33-G2ZH

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament
Altres conceptes

4,09020

PG33-E6CZ

PG33-E6D1

PG33-HJT1

BG33-HJT2

P-49

1,68300

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

BG33-G2VN

P-47

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums
Altres conceptes

6

PG33-E6CX m

BG33-G2VQ

P-46

m

Pàg.:

m

m

m

m

m

m

m

m

PG33-HKZX m

€

€

€

€

2,02980

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14,92

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

11,62800

3,29200

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

37,33

€

€
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32,77260

4,55740

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

14,26

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

11,62800

2,63200

€

PG33-HPOQ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

14,92

€

BG33-HJT2

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

11,62800

3,29200

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,09

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

0,32640

PG33-HMI4

BG33-HJT2

P-51

P-52

PG35-HIIT

BG35-HIIU

P-53

PG35-HIKY

BG35-HFVQ

P-54

PG35-HIW2

BG35-HIW3

P-55

7

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG33-HJNF

P-50

Pàg.:

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

PG35-HK5S m

€

€

€

€

0,76360

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,95

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

0,19380

€

0,75620

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,26

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

0,49980

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

€

0,76020

€

4,49

€
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BG35-HJYA

P-56

P-57

P-58

m

P-60

P-61

1,95840

€

€
€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,76

BG35-HJAZ

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

0,73440

m

8

2,53160

PG35-HK5U m

€

2,02560

€
€

PG35-HK5V m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,28

BG35-HIO6

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

1,25460

2,02540

€

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

11,64

€

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar
superficialment
Altres conceptes

4,64000
7,00000

€

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic,
amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica
AF, instal·lada superficialment al sostre

72,96

€

PG63-8962

m

u

BG63-1YDX

P-59

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Altres conceptes

Pàg.:

PH15-395X

u

u

€

€

BHW1-0E6Q

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53000

€

BH14-0GAZ

u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18 W, amb reactància
ferromagnètica AF

58,22000

€

BHU6-1JZ1

u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85
Altres conceptes

5,60000

€

PH15-39JQ

u

8,61000

€

Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de metacrilat, amb 2 tubs
(bitub) de fluorescència T16/G5 de 24W, (2 tubs (bitub) x 24W), amb reactància electrònica
Indeterminat, instal·lada suspesa

114,91

€

BHW1-0E6Q

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats
superficialment

0,53000

€

BH14-0GAD

u

Llumenera decorativa bitub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de metacrilat, per a 2 tubs (bitub) de fluorescència T16/G5 de 24 W, amb reactància
electrònica Indeterminat

86,47000

€

BHU6-1JYV

u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 24 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85
Altres conceptes

13,22000

€

PH57-B39X

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

14,69000

€

95,10

€

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BH65-2IJD

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes

Santa Coloma de Farners, desembre 2021

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels SSTT
del CCSelva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera Tècnica del SSTT
del CCSelva

Pàg.:

87,50000

7,60000

9

€

€

04. PRESSUPOST

II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

01

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

1

1 01000001

ut

as built instal·lació: esquema unifilar, instal·lació reformada i existent.
Inclou rotulat mecanografiat de tots els quadres existents i nous i les
linees que el composen. Verificació de l'estat actual de la instal.lació
elèctrica (P - 1)

614,08

1,000

614,08

2 01000003

ut

memòria i esquemes per a legalització de la instal·lació existent
segons inst. 1/2015. Inclou tràmits per a registre de la instal·lació a
indústria (P - 2)

850,00

1,000

850,00

3 01000004

ut

Projecte d'ampliació de potència per a legalització de la instal·lació.
Inclou tramitació davant l'administració competent (P - 3)

1.200,00

1,000

1.200,00

4 01000005

ut

Inspecció d'un organisme de control autoritzat (oca) de la instal·lació
elèctrica resultant per a la seva legalització (P - 4)

250,00

1,000

250,00

5 01000006

ut

Feines d'equilibrat de fases de totes les línies trifàsiques, repartint les
càrregues en cas necessari. Inclou una mesura de les intensitats de
cada fase en la sortida del SQ0 amb tots els consums connectats en la
pitjor de les situacions possibles (la màxima càrrega que es pugui
donar), i una proposta de la potència a contractar que es facilitarà a la
direcció facultativa, i que serà inferior a la potència màxima admissible.
(P - 5)

214,88

1,000

214,88

TOTAL

Capítol

01.01

3.128,96

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

02

XARXA TERRA

1 02000001

ut

Mesurament del terra per cada espai. Redacció d'informe i entrega a la
direcció tècnica. (P - 6)

832,66

1,000

832,66

2 PG35-HIIT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 52)

1,09

200,000

218,00

3 PG35-HIW2

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 54)

1,26

200,000

252,00

4 PG35-HK5U

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 56)

2,76

10,000

27,60

5 PG35-HK5V

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 57)

3,28

10,000

32,80

6 PG35-HK5S

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

4,49

10,000

44,90

EUR
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Pàg.:

2

segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 55)
TOTAL

Capítol

01.02

1.407,96

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

03

ESCOMESA QGP

SUBCAPITOL 1

01

QGP

1 PG33-HKZX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x95/50 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 49)

37,33

40,000

1.493,20

2 03020002

ut

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic regulable trifàsic,
125-160A, amb bobina accionament, diferencial toroidal, regulació de
la sensibilitat i retard actuació de la protecció diferencial, protecció de
sobretensions permanents i transitòries combinat tipus I + II amb
actuació sobre la bobina (P - 9)

1.902,78

1,000

1.902,78

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.03.01

3.395,98

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

03

ESCOMESA QGP

SUBCAPITOL 1

02

SQ0

1 030100001

ut

Modificació de SQ0 existent, iInclou les següents actuacions:
- Subministrament de mòdul de doble aïllament per instal.lació de les
noves proteccions
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de
SQMG2. Inclou: magnetotèrmic de 20A/2P i diferencial de 300mA
40A/2P, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de
SQMG1. Inclou: magnetotèrmic de 100A/4P i diferencial de 300mA
125A/4P de tipus selectiu, amb retard a l'accionament de 150ms,
feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de
SQD2. Inclou: magnetotèrmic de 25A/4P i diferencial de 300mA
40A/4P, feines de connexionat i petit material.
- Subministrament i instal·lació de proteccions per la nova línea de
SQD1C. Inclou: magnetotèrmic de 40A/4P i diferencial de 300mA
63A/4P, feines de connexionat i petit material. (P - 7)

887,22

1,000

887,22

2 030100002

ut

Trasllat quadre de comptadors. Inclou: Desmuntatge de filat de
tancament i posterior re-col•locament adaptant-lo a l’armari instal•lat,
enderroc parcial de mur de tanca, instal•lació de post de tub d’acer
galvanitzat d’acord amb detall DC-3.1 (Inclosa excavació i formació de
pou de fonamentació), (V Annex 1), instal•lació de quadre prefabricat
d’acord amb el Detall DC-3.15 (V Annex 2), Formació de rasa per a la
instal•lació de 1 tub corrugats de PE Ø140 mm, a una profunditat de
0,60 m amb senyalització de cablejat elèctric i connexió de la nova
línia soterrada des del quadre de comptadors fins a l’armari interior.
(P - 8)

5.200,00

1,000

5.200,00

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.03.02

6.087,22

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

03

ESCOMESA QGP

EUR
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SUBCAPITOL 1

Pàg.:
03

3

MOVIMENT DE TERRES

1 P221D-DZ2R

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

8,18

14,400

117,79

2 P2255-DPIL

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P 31)

36,73

14,400

528,91

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.03.03

646,70

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

04

L1 - SQMG2 : MAGATZEM

1 0400001

ut

Subministrament i instal·lació de SQMG2 segons esquema unifilar.
Subquadre en superfície, amb porta i pany de seguretat (P - 10)

161,95

1,000

161,95

2 EG63D15S

u

Caixa de 2 endolls monofàsics, presa de corrent de superfície, bipolar
amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-64, preu alt, muntada
superficialment (P - 28)

12,09

2,000

24,18

3 PH15-39JQ

u

Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de
metacrilat, amb 2 tubs (bitub) de fluorescència T16/G5 de 24W, (2 tubs
(bitub) x 24W), amb reactància electrònica Indeterminat, instal·lada
suspesa (P - 60)

114,91

3,000

344,73

4 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

30,000

28,50

5 PG35-HIIT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 52)

1,09

20,000

21,80

6 PG33-E6GP

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 47)

6,12

88,000

538,56

7 PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 35)

6,21

88,000

546,48

8 PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 38)

4,20

25,000

105,00

9 PH57-B39X

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 61)

95,10

1,000

95,10

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

01.04

4

1.866,30

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

01

SQO - SQMG1

1 PG33-HMI4

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 50)

14,26

12,000

171,12

2 PG33-HPOQ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P 51)

14,92

17,000

253,64

3 PG33-HJT1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x35/16 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 48)

14,92

49,000

731,08

4 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

4,000

502,04

5 PG2N-EUI8

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 33)

2,87

25,000

71,75

6 PG2P-6T03

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 37)

13,62

24,000

326,88

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.05.01

2.056,51

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

02

SQMG1

1 05050001

TOTAL

ut

SUBCAPITOL 1

Subministrament i instal·lació de SQMG1 segons esquema unifilar.
Subquadre en superfície, amb porta i pany de seguretat. Inclou
connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols.
(P - 12)
01.05.02

403,70

1,000

403,70

403,70

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

03

SQMG1- SQME

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

5

1 PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 34)

2,37

25,000

59,25

2 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

5,000

39,30

3 PG33-E6D1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)

7,80

30,000

234,00

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.05.03

332,55

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

04

SQME

1 05020001

TOTAL

ut

SUBCAPITOL 1

Subministrament i instal·lació de SQME segons esquema unifilar.
Subquadre en superfície, amb porta i pany de seguretat. Inclou
connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
(P - 11)

480,39

1,000

01.05.04

480,39

480,39

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

05

CUINA

1 PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 39)

4,93

10,000

49,30

2 PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 32)

1,65

16,000

26,40

3 PG35-HIW2

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 54)

1,26

26,000

32,76

4 PG63-8962

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment (P - 58)

11,64

1,000

11,64

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

6

5 PH15-395X

u

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor
de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1
tub x 18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre (P - 59)

72,96

2,000

145,92

6 PH57-B39X

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 61)

95,10

3,000

285,30

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.05.05

551,32

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

05

L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA

SUBCAPITOL 1

06

MENJADOR

1 PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 39)

4,93

6,000

29,58

2 PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat 2221 de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 32)

1,65

25,000

41,25

3 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

62,000

58,90

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.05.06

129,73

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

01

SQ0 - SQD2

1 PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 35)

6,21

23,000

142,83

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

4,000

502,04

3 PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 40)

3,97

9,000

35,73

4 PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)

4,37

23,000

100,51

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST
TOTAL

SUBCAPITOL 1

Pàg.:

01.06.01

781,11

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

02

SQD2

1 06020001

TOTAL

ut

SUBCAPITOL 1

7

Subministrament i instal·lació de SQD2 segons esquema unifilar.
Subquadre en superfície, amb porta i pany de seguretat. Inclou
connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols..
(P - 13)

392,36

1,000

01.06.02

392,36

392,36

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

03

SQD2 - SQ5A

1 PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)

4,37

5,000

21,85

2 PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 35)

6,21

5,000

31,05

3 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

3,000

376,53

4 PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 40)

3,97

10,000

39,70

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.03

469,13

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

04

SQ5A

1 06040001

UT

Subministrament i instal·lació de SQ5A segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 14)

183,07

1,000

183,07

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb

0,95

4,000

3,80

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

8

aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)
TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.04

186,87

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

05

SQ5A - SQ6B

1 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

2 PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 35)

6,21

2,000

12,42

3 PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 40)

3,97

4,000

15,88

4 PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)

4,37

2,000

8,74

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.05

162,55

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

06

SQ6B

1 06060001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6B segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 15)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.06

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

07

SQ6B - SQ6A

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

9

1 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

2 PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 39)

4,93

2,000

9,86

3 PG33-E43Y

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 40)

3,97

9,000

35,73

4 PG33-E6CX

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)

4,37

11,000

48,07

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.07

219,17

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

08

SQ6A

1 06080001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ6A segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 16)

183,07

1,000

183,07

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.08

186,87

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

09

SQD2 - SQ5B

1 PG2P-6T0B

m

Tub rígid 4321 de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 39)

4,93

2,000

9,86

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST
3 PG33-E6CV

TOTAL

m

SUBCAPITOL 1

Pàg.:
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 43)

2,44

8,000

01.06.09

10
19,52

154,89

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

06

L3 - SQD2 : AULES 5-6

SUBCAPITOL 1

10

SQ5B

1 06100001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ5B segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 17)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.06.10

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

01

SQCMH

1 07010001

TOTAL

ut

SUBCAPITOL 1

modificació SQCMH consistent en el desmuntatge, trasllat i posterior
col.locació del diferencial i el magnetotèrmic existent al quadre SQD1C
(P - 18)

49,90

1,000

01.07.01

49,90

49,90

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

02

SQ0 - SQD1C

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

23,000

180,78

2 PG33-E6D1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)

7,80

23,000

179,40

3 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

3,000

376,53

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

11

4 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

10,000

72,90

5 PG33-E56R

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 42)

7,80

26,000

202,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.02

1.012,41

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

03

SQD1C

1 07030001

TOTAL

ut

SUBCAPITOL 1

Subministrament i instal·lació de SQD1C segons esquema unifilar.
Subquadre en superfície, amb porta i pany de seguretat. Inclou
connexionat linees existents d'entrada i sortida del quadre, identificació
de bords, línees, petit material, etc. S'aprofitarà els interruptors
magnetotèrmics i diferencials existents tal i com s'indica als plànols. (P
- 19)

175,37

1,000

01.07.03

175,37

175,37

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

04

SQD1C -SQ1B

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

2,000

251,02

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

8,000

58,32

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.04

325,06

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

05

SQ1B

1 07050001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ1B segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit

39,48

1,000

39,48

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

12

material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 20)
2 PG35-HIKY

TOTAL

m

SUBCAPITOL 1

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

01.07.05

3,80

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

06

SQ1B - SQ4B

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

10,000

72,90

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.06

214,13

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

07

SQ4B

1 07070001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4B segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 21)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.07

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

08

SQ4B - SQ4A

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

13

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

10,000

72,90

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.08

214,13

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

09

SQ4A

1 07090001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ4A segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 22)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.09

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

10

SQ4A - SQM

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

8,000

58,32

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST
TOTAL

SUBCAPITOL 1

Pàg.:

01.07.10

14

199,55

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

11

SQM

1 07110001

ut

Subministrament i instal·lació de SQM segons esquema unifilar. Inclou
subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb porta i
pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents d'entrada i
sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit material, etc.
S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials existents tal i
com s'indica als plànols.. (P - 23)

79,48

1,000

79,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.11

83,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

12

SQM - SQ3A

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

9,000

65,61

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.12

206,84

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

13

SQ3A

1 07130001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3A segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 24)

79,48

1,000

79,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons

0,95

4,000

3,80

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

15

norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)
TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.13

83,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

14

SQ3A - SQSP

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P 36)

7,86

2,000

15,72

2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E440

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 41)

7,29

8,000

58,32

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.14

199,55

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

15

SQSP

1 07150001

ut

Subministrament i instal·lació de SQSP segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 25)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.15

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

16

SQSP - SQ3B

1 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic 4321 sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P -

7,86

2,000

15,72

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST

Pàg.:

16

36)
2 P21Z0-52UU

u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 29)

125,51

1,000

125,51

3 PG33-E6CZ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)

5,48

2,000

10,96

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.16

152,19

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

07

L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

SUBCAPITOL 1

17

SQ3B

1 07170001

ut

Subministrament i instal·lació de SQ3B segons esquema unifilar.
Inclou subministrament i instal·lació de subquadre en superfície amb
porta i pany de seguretat.. Inclou connexionat linees existents
d'entrada i sortida del quadre, identificació de bords, línees, petit
material, etc. S'aprofitarà els interruptors magnetotèrmics i diferencials
existents tal i com s'indica als plànols.. (P - 26)

39,48

1,000

39,48

2 PG35-HIKY

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 53)

0,95

4,000

3,80

TOTAL

SUBCAPITOL 1

01.07.17

43,28

Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

Capítol

08

VARIS

1 08000001
TOTAL

Capítol

ut

seguretat i salut (P - 27)
01.08

750,00

1,000

750,00
750,00

EUR

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUBCAPITOL 1
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 1
01.03.01
QGP
3.395,98
SUBCAPITOL 1
01.03.02
SQ0
6.087,22
SUBCAPITOL 1
01.03.03
MOVIMENT DE TERRES
646,70
Capítol
01.03
ESCOMESA QGP
10.129,90
SUBCAPITOL 1
01.05.01
SQO - SQMG1
2.056,51
SUBCAPITOL 1
01.05.02
SQMG1
403,70
SUBCAPITOL 1
01.05.03
SQMG1- SQME
332,55
SUBCAPITOL 1
01.05.04
SQME
480,39
SUBCAPITOL 1
01.05.05
CUINA
551,32
SUBCAPITOL 1
01.05.06
MENJADOR
129,73
Capítol
01.05
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
3.954,20
SUBCAPITOL 1
01.06.01
SQ0 - SQD2
781,11
SUBCAPITOL 1
01.06.02
SQD2
392,36
SUBCAPITOL 1
01.06.03
SQD2 - SQ5A
469,13
SUBCAPITOL 1
01.06.04
SQ5A
186,87
SUBCAPITOL 1
01.06.05
SQ5A - SQ6B
162,55
SUBCAPITOL 1
01.06.06
SQ6B
43,28
SUBCAPITOL 1
01.06.07
SQ6B - SQ6A
219,17
SUBCAPITOL 1
01.06.08
SQ6A
186,87
SUBCAPITOL 1
01.06.09
SQD2 - SQ5B
154,89
SUBCAPITOL 1
01.06.10
SQ5B
43,28
Capítol
01.06
L3 - SQD2 : AULES 5-6
2.639,51
SUBCAPITOL 1
01.07.01
SQCMH
49,90
SUBCAPITOL 1
01.07.02
SQ0 - SQD1C
1.012,41
SUBCAPITOL 1
01.07.03
SQD1C
175,37
SUBCAPITOL 1
01.07.04
SQD1C -SQ1B
325,06
SUBCAPITOL 1
01.07.05
SQ1B
43,28
SUBCAPITOL 1
01.07.06
SQ1B - SQ4B
214,13
SUBCAPITOL 1
01.07.07
SQ4B
43,28
SUBCAPITOL 1
01.07.08
SQ4B - SQ4A
214,13
SUBCAPITOL 1
01.07.09
SQ4A
43,28
SUBCAPITOL 1
01.07.10
SQ4A - SQM
199,55
SUBCAPITOL 1
01.07.11
SQM
83,28
SUBCAPITOL 1
01.07.12
SQM - SQ3A
206,84
SUBCAPITOL 1
01.07.13
SQ3A
83,28
SUBCAPITOL 1
01.07.14
SQ3A - SQSP
199,55
SUBCAPITOL 1
01.07.15
SQSP
43,28
SUBCAPITOL 1
01.07.16
SQSP - SQ3B
152,19
SUBCAPITOL 1
01.07.17
SQ3B
43,28
Capítol
01.07
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4
3.132,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.855,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
XARXA TERRA
ESCOMESA QGP
L1 - SQMG2 : MAGATZEM
L2 - SQMG1 : MENJADOR - CUINA
L3 - SQD2 : AULES 5-6
L4 - SQD1C : AULES DE LA 1 A 4

3.128,96
1.407,96
10.129,90
1.866,30
3.954,20
2.639,51
3.132,09

euros

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

Capítol
01.08
VARIS
750,00
Obra
01
Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA
27.008,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.008,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 3520-ESCOLA CEIP BREDA

27.008,92
27.008,92

euros

05. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

PROJECTEDE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L´ESCOLA CEIP MONTSENY A BREDA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

27.008,92

13 % SOBRE 27.008,92....................................................................................................

3.511,16

6 % SOBRE 27.008,92......................................................................................................

1.620,54

Subtotal

32.140,62

21 % IVA SOBRE 32.140,62...............................................................................................

6.749,53

€

38.890,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

Santa Coloma de Farners, desembre 2021

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels SSTT
del CCSelva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera Tècnica del SSTT
del CCSelva
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III. PLEC DE CONDICIONS
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Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Plec de condicions facultatives

III.01.

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES.

III.01.01. DEFINICIÓ.
III.01.01.1. INTRODUCCIÓ.
El present Plec de Condicions Facultatives constitueix un conjunt d’instruccions per al
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa a les
relacions i responsabilitats entre els diferents agents que intervenen en l’obra, des del
promotor al constructor passant per la Direcció Facultativa.

Ill.01.01.2. ÀMBIT APLICACIÓ.
Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al
present Projecte. A tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò
establert a la Llei de Bases de l’Administració Local, al Reglament General de
Contractació i en el Plec de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d’aquestes disposicions.

III.01.01.3. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE.
A més del que s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
s’acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, de tipus general o sectorial que puguin resultar
d’aplicació, especialment els següents:


Codi Tècnic de l’Edificació. Real decret 314/2006 del 17 març



EHE.



Reglament i ordres en vigor Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i
Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D. 555/86 de 21/3/86,
D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71).



Instrucció de Carreteres 8.3 I-C Senyalització d’Obres.



Instrucció de Carreteres 6.1 I-C, 6.2 I-C Seccions de Ferm.



Normes UNE declarades d’obligat compliment.



etc.

També hi seran d’aplicació quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel
seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el
moment de l’adjudicació d’aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells casos en que
no es contradigui el que està disposat expressament en el Plec de Prescripcions
Tècniques, adjunt també a la present memòria.
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Director decidir
les prescripcions a complir.

III.01.01.4. CONDICIONS GENERALS.
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que
s’estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d’Obra.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d’Obra de les procedències dels
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los
servir, per a que es puguin executar els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres hauran de ser examinats i
assajats abans de la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol moment, d’un
material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de
qualitat o uniformitat.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la
Direcció d’Obra, podrà ser considerat com defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les
seves característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i en forma que faciliti la seva
inspecció.
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de
l’Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d’Obra.

III.01.01.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.
Les obres objecte del present projecte es troben descrites a la memòria i plànols, així
com en els corresponents annexos.

III.01.02. DISPOSICIONS GENERALS.
III.01.02.1. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE.
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa,
hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest
últim.
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls
de l’Obra que siguin indispensables per a portar a terme l’esperit o intenció exposats
en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l’obligació
d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari,
hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament especificats
en els Plànols i Plec de Condicions.

III.01.02.2. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA.
La Direcció d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels
materials emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular.

III.01.02.3. SUBCONTRACTES.
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la
Direcció d’Obra de les mateixes.
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i
s’acompanyaran amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha
d’encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està
particularment capacitada i equipada per a la seva execució.
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat
contractual.

III.01.02.4. PROGRAMA DE TREBALL.
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de
l’Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i
data d’acabament de les diferents unitats d’obra, compatible amb el termini total
d’execució.
Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant,
caràcter contractual.
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els
mitjans proposats quedaran adscrits a l’Obra sense que en cap cas, el Contractista
pugui retirar-los sense autorització de l’Administració.
L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels
terminis parcials o totals convinguts.

III.01.02.5. REPLANTEIG DE LES OBRES.
El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i
subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres
puguin ser realitzades.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o
de referència que es requereixin.

III.01.02.6. INICIACIÓ i AVANÇ DE LES OBRES.
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d’Obra, i
començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà
de manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que
serveix de base al Contracte, en els terminis programats.

III.01.02.7. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES.
A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que
s’estimin necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats
es sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyats si cal de les
Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió.

III.01.02.8. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA.
Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d’Obra
podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d’acord amb
aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.

III.01.02.9. OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA.
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d’Obra (Plànols
“as built”) a mida que es vagin executant les diferents unitats d’obra.

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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La Direcció d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en
el moment de la certificació de la unitat corresponent.

III.01.02.10.

PERMISOS i LLICÈNCIES.

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries
per a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les
zones definides en el Projecte.
Així mateix, haurà de subministrar i instal·lar, al seu càrrec, els cartells indicadors que
puguin ser necessaris en el marc de programes de subvencions i ajudes de
l’Administració.

III.01.02.11.

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES i PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT.

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb les ordres i
instruccions corresponents de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la
finalització de les Obres.
L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions
s’hauran de mantenir els desviaments que puguin ser precisos. Quan les
característiques dels treballs ho permetin, s’evitarà afectar i/o ocupar l’espai públic.

III.01.02.12.

CONSTRUCCIÓ i CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS.

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes
d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es
redactin durant l’Obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres
contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec del
Contractista.
En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de
semàfors.

III.01.02.13.

PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS.

El Contractista haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a
l’execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es
produeixin.

III.01.02.14.

AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT i APROFITAMENT DE MATERIALS.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva
qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l’Obra, requisits que hauran de ser
comprovats en el moment de la seva utilització.
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Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament s’hauran de tornar a
condicionar una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles,
de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses
requerides per això aniran a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’obra, les
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i
la seva utilització haurà d’anar precedida de la corresponent aprovació per part de la
Direcció Facultativa.
Els materials que hagin d’abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi,
sobre vehicles adequats, en els punts en que s’hagin d’utilitzar.
Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d’Obra i, a no ser
que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una
marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades
per a la seva aprovació.
Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o a l’inrevés, els factors de conversió
seran definits per la Direcció d’Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors
adoptats.

III.01.02.15.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA.

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord
amb els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte.
En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar
aquelles parts de l’Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb
materials utilitzats en altres unitats.
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del
Contractista, de manera immediata. Així mateix, les persones que resultin
perjudicades hauran d’ésser compensades adequadament, a càrrec del
Contractista.
També les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d’ésser
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant
els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es
trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia
immediata de les troballes a la Direcció d’Obra i col·locar-los sota custòdia.
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de
rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis lligants o qualsevol altre
material que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres.

III.01.02.16.

CONSERVACIÓ DEL PAISATGE.

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte
sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran
de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra.
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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III.01.02.17.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES.

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant el termini
de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu
càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es
pugui considerar com inevitable.

III.01.02.18.

NETEJA FINAL DE LES OBRES.

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis,
de caràcter temporal i per al servei de l’Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del
seu emplaçament restaurats a la seva forma original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els
accessos a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que
sigui possible, procurant que quedi en condicions acceptables.
Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes
i en condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte
d’abonaments directes per a la seva realització.

III.01.02.19.

DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Queden a càrrec del Contractista les despeses de caràcter general que s’assenyalen
a continuació:


aquelles que origini el replanteig general de les Obres o la seva comprovació,
els replanteigs parcials d’aquestes i el dret d’inspecció que legalment estigui
autoritzat al personal facultatiu.



les de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars.



els costos de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.



els costos de protecció d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a
l’emmagatzematge d’explosius i carburants.



els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.



els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de
petites rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats.



els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments
que no es facin aprofitant carreteres existents.



els de conservació de desguassos.



els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres
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els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de
l’Obra a l’acabament dels muntatges.



les despeses de conservació, adquisició i retirada d’instal·lacions per al
subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres així
com la resta d’instal·lacions provisionals necessàries.



els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.



aquelles despeses de publicitat de l’obra que suposin la instal·lació d’un rètol
identificatiu de les obres de les dimensions i característiques definides per la
convocatòria de subvencions en què ha estat inclosa l’actuació o bé pels
responsables municipals.

Així mateix, en els casos de resolució de Contracte, qualsevol que sigui la causa que
la motivi, també estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per
liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de
les Obres.

III.01.02.20.

ASSAIGS DE CONTROL

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaigs del Laboratori de
Transport i Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
Ciment i les que successivament puguin ser d’aplicació.
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el
contractista ho haurà d’acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació
econòmica per part del contractista.
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades,
tots els assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost
d’Execució Material.

III.01.02.21.

RECEPCIÓ

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra la data prevista per a la
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho
comunicarà a l’Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la
per escrit al Contractista i a la Direcció d’Obra.
El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar
reclamacions en Acta.
S’aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de
l’Ajuntament, la Direcció d’Obra i el Contractista, i s’elevarà a l’aprovació de la
Superioritat.

III.01.02.22.

OBLIGACIÓ GENERAL i COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que
posteriorment es dictin.

III.01.02.23.

TERMINI D’EXECUCIÓ
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El termini d’execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l’Acta
de Replanteig, la qual es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la
data de l’adjudicació definitiva.

III.01.02.24.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l’Acta de Recepció
Provisional.

III.01.02.25.

PENALITZACIONS

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil
que excedeixi del termini d’execució de les obres previstes en el Projecte, la qual serà
descomptada de la liquidació definitiva de les obres.

III.01.02.26.

ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE.

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres
documents del projecte.


L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran
solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits
en el preu del ferro.



Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, i no es
considerarà cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es
considerarà repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix
en el cas de runes. Les entibacions estan incloses als preus unitaris.



Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar
el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit i mancança d’amidament,
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.



La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques,
plànol, etc, que consideri necessària per a l’execució dels treballs.



Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra
requeriran l’aprovació de la D.O., prèvia proposta formal per part del
contractista.



Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5
“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o
deteriorament.



L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat,
s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat a obra. El preu unitari de
l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa la
cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el
formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament
antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com
també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa.



Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost
es considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit.
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Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la
seva posada en servei.



El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de
ser aprovat per la D.O.



El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a
un 3% del Pressupost de Contracte de l’obra, no comptabilitzant-se en
aquest import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.



Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del
contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra.



Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del
projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’obra.



Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir homologació 6G.



Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la
Direcció d’Obra.



El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini
màxim d’un mes a comptar des del dia d’acabament del seu contracte.



El Projecte de legalització de l’enllumenat, si s’escau, també serà executat
per Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim a decidir per la direcció
de l’obra.

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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III.02.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

El plec de condicions tècniques, tant les de caràcter general com les detallades en aquesta
memòria, tenen per objecte la bona execució de totes i cadascuna de les partides d’obra que
intervenen en aquest projecte, els subministraments, les instal·lacions i els treballs auxiliars
necessaris fins que l’obra estigui totalment acabada.

III.02.01.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.
III.02.01.1. SOBRE ELS COMPONENTS.
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada
pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques
aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos,
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les
accions a adoptar.
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III.02.01.2. SOBRE L’EXECUCIÓ.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I
capítol 2 del CTE:


Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.

Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:





Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions
de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de l’edificació.
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a
l’article 5.2.5.

III.02.01.3. SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra
acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:


A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les
exigides per la legislació aplicable

III.02.01.4. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT.
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una
relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les
mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas
del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.
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III.02.02. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITATS D’OBRA.
III.02.02.1. MATERIALS.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03L- - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03L-05N5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
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Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i
R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5%
en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi
tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus
de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0
¦ 4
¦ 16 ¦ 40 ¦ 70
¦
77
¦ (1)
¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94
¦ 100
¦ 100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició:
<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició:
<= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16%
en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
Pàgina: 4

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Plec de Condicions Tècniques Particulars
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦ Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦ 2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32
¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16
¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08
¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50
¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el
sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el
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que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i
de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid,
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
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- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla,
assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el
següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d'ús no estructural.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS Y ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les
normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un
tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2O- - TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
Pàgina: 10

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Plec de Condicions Tècniques Particulars
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub
de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P- - TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2P-1KV0,BG2P-1KUY,BG2P-1KUD,BG2P-1KUZ,BG2P-1KUH.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub
de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q- - TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2Q-1KT4,BG2Q-1KT6,BG2Q-1KT1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS)
0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels
conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions
de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels
conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que
es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o
rebutjada tota o part del material que la composa.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│
│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│───│
│Gruix (mm) │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │1,8│2,0│2,2│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums , gasos tòxics i corrosius,
del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte
3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja
emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que
es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o
rebutjada tota o part del material que la composa.

Pàgina: 17

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Plec de Condicions Tècniques Particulars
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG33- - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG33-G2ZH,BG33-G2VN,BG33-G2VR,BG33-HJNF,BG33-HJT2,BG33-G2VM,BG33-G2VQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor
de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense
armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb
fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència
al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE
211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de
silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma
UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix,
construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
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.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al
foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un
codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades
de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
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- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
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:
- Reacció al foc:
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Classe Fca (comportament no determinat)
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦ 25 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb
cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
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El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons
UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones
sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución,
acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:
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- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del
següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels
cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que
es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada
tota o part del material que la composa.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG34- - CABLE DE COURE DE 300/500 V
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a circuits de senyalització i control, de tensió assignada 300/500V, serveis fixes, amb conductor de
coure.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable bipolar de designació S0Z1-K (AS+), amb característica de resistència al foc, construcció segons norma UNE 211025,
amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar de designació Z1O2Z1-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una classificació de resistència
al foc Eca segons UNE-EN 50575.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------+
¦Secció conductor (mm2) ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦
¦-----------------------¦-----¦-----¦
¦Gruix aïllament (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦
¦-----------------------¦-----¦-----¦
¦Gruix coberta (mm)
¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦
+-----------------------------------+
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+)
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 50399): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de silicona de designació EI2 segons UNE-EN 50363-1.
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de designació TM7 segons UNE-EN 50363-8.
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb una cobertura del 100% de la
superficie del cable.
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS)
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 50267-2-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 50267-2-2): Baixa emissió de fums corrosius
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de polietilè reticulat tipus TI6 segons UNE-EN 50363-7.
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de poliolefina.
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb una cobertura del 100% de la
superficie del cable.
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K
Característiques de reacció al foc:
- Baix contingut d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de PVC de designació TI52 segons UNE-EN 50290-2-21.
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost de PVC de designació TM52 segons UNE-EN 50290-2-22.
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La pantalla ha d'estar formada per una malla de ciure amb un film de poliéster, amb una cobertura superior al 60%.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones
sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+)
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS)
UNE-EN 50525-3-11:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
Parte 3-11: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico libre de
halógenos y baja emisión de humo.
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K
UNE-EN 50525-2-51:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC).

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG35- - CABLE DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG35-HIIU,BG35-HIW3,BG35-HJAZ,BG35-HIO6,BG35-HJYA,BG35-HFVQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb
conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de policlorur de vinil (PVC),
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament de barreja de
policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament termoplàstic de policlorur de vinil
(PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductor flexible i aïllament
termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de
reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció
segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament reticulat a base de
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poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons
UNE-EN 50575
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.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al
foc.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un
codi de quatre dígits segons el següent format:
- Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes
enumerades de més a menys prestacions)
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
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:
- Reacció al foc:
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Classe Fca (comportament no determinat)
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor:
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Temperatura de servei (T): =< 70ºC
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1
Les seccions del cable han de ser:
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 50363-3
aplicada al voltant del conductor.
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN
50525-2-31.
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31.
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CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
Temperatura de servei (T): =< 70ºC
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228.
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2.
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons la norma UNE 50363-7 aplicada
al voltant del conductor.
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN
50525-3-31.
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31.
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
Temperatura de servei (T): =< 90ºC
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2
Les seccions del cable han de ser:
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-5 aplicada
al voltant del conductor.
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN
50525-3-41.
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones
sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U:
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
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Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC).
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS):
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables
unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para
instalaciones fijas.
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico
libre de halógenos y baja emisión de humo.
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R:
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U).
Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre
de halógenos y baja emisión de humo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del
següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels
cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la
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DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que
es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada
tota o part del material que la composa.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG49- - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG49-189Q,BG49-18JO,BG49-18GJ,BG49-18OK,BG49-18S4,BG49-18L2,BG49-18UD,BG49-18K2,BG49-18CK,BG49-18CR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables
Pàgina: 27

Exp. 3520_PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Legalització de la instal·lació elèctrica de l’Institut Escola Montseny de Breda
Plec de Condicions Tècniques Particulars
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no
fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics
diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4L- - INTERRUPTOR DIFERENCIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4L-09YH,BG4L-09XI,BG4L-09XD,BG4L-09XH,BG4L-09XJ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de
defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
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- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els
símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han
d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts
movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar
conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a
mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a
l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de
l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com
a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor
automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un
sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
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Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de
connexió per a la unió amb l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics
diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG61 - CAIXES PER A MECANISMES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de
tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les
plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió . Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels
ganxos.
Dimensions de les caixes:
┌────────────────────────────────┐
│Capacitat
│Dimensions (mm) │
│──────────────│─────────────────│
│1 element
│ 73x88x43
│
│2 elements
│ 109x88x43
│
│3 elements
│ 145x88x43
│
└────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63D15S,BG63-1YDX.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de
protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans
que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW63000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors,
portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
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- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC- - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWC-09N4.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre
de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWD- - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWD-0AS2,BGWD-0AS3.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors
manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.

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

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH1 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT
BH14- - LLUM DECORATIU PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB TUBS FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH14-0GAD,BH14-0GAZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Llum decoratiu amb difusor o amb reflector, amb cos i pont d'alumini pintat blanc per a làmpada fluorescent compacta de
13 o 18 W amb casquet E-27.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de
connexió.
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i manipulable per una sola persona.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar suspés d'un carril portant o
pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
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Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada,
especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos
integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas
lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2015/1428 de la Comisión, de 25/08/2015, se modifican R.244/2009 de la Comis. en lo relativo a los
requisitos de diseño ecológico para las lámparas de uso doméstico no direccionales y el R.245/2009 de la Comi. relativo a
requisitos de diseño ecológico lámparas fluorescentes sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, se deroga la D.2000/55/CE del P.Europ. y del Consejo y el
R.1194/2012 de la Comi. atañe a los requisitos diseño ecológico para las lámparas direccionales, lámparas LED y equipos.
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989).
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera
d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
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Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE)
245/2009.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt
(làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU - LAMPADES
BHU6- - LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHU6-1JYV,BHU6-1JZ1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat
i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o
casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
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¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW1- - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHW1-0E6Q.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control,
regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

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

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG63D15S.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessa ris per a la seva
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la q ual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions
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fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament
acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’ anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de
que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’ interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 -

DEMOLICIONS I ENDERROCS

G21Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d’obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans
mecànics
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de
diamant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
- Perforació del mur amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l’ element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser
utilitzat.
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 superfície ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la
consideració de la DF.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada 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
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P-

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Z -

OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z0- -

FORMACIÓ DE PASSAMURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21Z0-52UU.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans
mecànics
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de
diamant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
- Perforació del mur amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser
utilitzat.
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 superfície ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la
consideració de la DF.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* 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.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P221 -

EXCAVACIONS

P221D- - EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P221D-DZ2R.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la
zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida
d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
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Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P225 -

REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- - REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2255-DPIL.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es
disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el
mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de
tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base
per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <=
25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat
mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element
han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència
necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal
procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície
contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
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- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica
o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura
ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa
procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i
densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control
de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en
el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en
el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones
contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec
de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost
algun els errors que hagin sorgit.

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG2 PG2N- -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG2N-EUI3,PG2N-EUIA,PG2N-EUI8.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs,
etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles
obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG2 PG2O- -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
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tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs,
etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos rígidos.

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

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2P- - TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG2P-6SZA,PG2P-6T0A,PG2P-6SZZ,PG2P-6T0B,PG2P-6T03.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin
canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó,
etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs,
etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.

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

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG33-E6GP,PG33-E6D1,PG33-E440,PG33-E56R,PG33-E43Y,PG33-E6CX,PG33-HKZX,PG33-HMI4,PG33-HPOQ,PG33-HJT1,PG33-E6
CV,PG33-E6CZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur
de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques ,
UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti
perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi
aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en
cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el
mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada
pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta
aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en
les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per
sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament,
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del
cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG34- - CABLE DE COURE DE 300/500 V,COL·LOCAT
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de transmissió de señal, amb una tensió assignada de 300/500 V.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable bipolar de designació S0Z1-K (AS+), amb característica de resistència al foc, construcció segons norma UNE 211025,
amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar de designació Z1O2Z1-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una classificació de resistència
al foc Eca segons UNE-EN 50575.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
Hi haurà d'haver continuïtat elèctrica en tota la longitud de la pantalla del cable i haurà de connectar-se a terra, únicament
en un dels seus extrems, per evitar que per ella circuli corrent.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG35- - CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG35-HIIT,PG35-HIW2,PG35-HK5U,PG35-HK5V,PG35-HK5S,PG35-HIKY.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una
tensió assignada de 450/750 V.
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb
conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
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Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47- - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG47-ELQF,PG47-EM0D,PG47-ELX8,PG47-EM59,PG47-EM8T,PG47-EM1R,PG47-EMB2,PG47-EM0R,PG47-ELT9,PG47-ELTG.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En
aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la
DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense
tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
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PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4B- - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG4B-DWYD,PG4B-DWYL,PG4B-DWYF,PG4B-DWYY,PG4B-DWZI.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la
DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de
fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc.
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de
fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc.
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que
incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense
tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
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contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

PH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
PH15- - LLUM DECORATIU AMB TUBS FLUORESCENTS MUNTAT SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PH15-39JQ,PH15-395X.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat,
amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la
part no lluminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
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UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire
(reglas de seguridad).
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el
cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH5 - LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
PH57- - LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PH57-B39X.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el
cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
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Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs,
etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles
obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al
R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
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EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG23 -

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos rígidos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al
R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur
de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries.
- Cables subterranis de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre faç anes i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
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- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata
d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mè todes o sistemes que garanteixin tant la
continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva cober ta aïllant es pot complementar
l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra.
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que
ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en
cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable
fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el
mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada
pugui deixar d’existir.
Separació màxima entre grapes:
- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m
- Recorreguts verticals: =< 1 m
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta
aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador
en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
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Quan el cable passi de subterrani a aè ri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per
sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament,
situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS:
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o
arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es
col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè ctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El
cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del
cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
COL·LOCAT EN TUBS:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas de distribución y
acometidas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG32 -

CABLES DE COURE DE 450/750 V

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Col·locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata
d'acer galvanitzat.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
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paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància entre fixacions: <= 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
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IV.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

IV.01.1.1

DADES DE L’OBRA.
TIPUS D'OBRA.
PROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC DE L’ESCOLA CEIP MONTSENY DE
BREDA.

1.2

EMPLAÇAMENT.
Escola CEIP Montseny
Passeig de les Escoles nº 28.
BREDA (Selva) / CP 17400

1.3

SUPERFÍCIES DE L’ACTUACIÓ.
Quadre de superfícies construïdes:
 Edifici principal:
o Planta baixa
o

Planta semisoterrada

o

TOTAL

2392.40 m2
880.40 m2
3272.79 m2*

*La proposta plantejada no modifica les superfícies construïdes.

1.4

PROMOTOR.
AJUNTAMENT DE BREDA
Plaça de la vila nº 9
17400 Breda
CIF: P1703000H

1.5

ARQUITECTE/S I/O ENGINYER/S AUTOR/S DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ.
Mònica Fernández, enginyera.
Jordi Sánchez Cros, arquitecte.
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

1.6

TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Jordi Sánchez Cros, arquitecte.
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IV.02.2.1

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS.
Les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny, a Breda,
d’acord amb el present projecte, es poden dividir en les actuacions següents:

2.2



Canvi d’ubicació de l’equip de comptatge i execució de nova escomesa
soterrada.



Substituició de 3 línies existents per noves esteses de línies des del quadre
general als subquadres SQD1C, SQMG2 i SQD2.



Realització de nova línia de derivació al nou subquadre del magatzem
SQMG2.



Instal·lació d’elements de protecció al quadre general i subquadres, segons
legislació.

CONDICIONS FÍSIQUES i D'ÚS DE L'ENTORN.
L’Escola CEIP Montseny es troba situada en el marge est del casc urbà del
municipi,en una zona limítrofa amb la riera de Breda.
El seu accés, i per tant l’accés a l’obra, es realitza des d’un vial esfaltat en bon
estat. La zona d’aproximació a l’accés a l’escola disposa d’una zona
d’aparcament de vehicles en filera, per la qual cosa caldrà que el corresponent
Pla de Seguretat prevegi els mitjans de seguretat necessaris per evitar qualsevol
incident, especialment en els moments de càrrega i descàrrega.
Pel que fa a les condicions dels edificis de l’entorn cal dir que són eminentment
d’ús residencial privat, essent aquesta una circumstància que també caldrà tenir
en compte per a l’organització de l’obra.

2.3

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS SOTERRADES.
L’edifici, en funcionament a dia d’avui, disposa de connexió a totes les xarxes de
serveis existents i necessàries: subministrament elèctric, sanejament i aigua
potable.

2.4

PREVISIÓ D’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA.
Ateses les característiques de l’obra no cal preveure cap incidència especial a
l’entorn més enllà de les molèsties de pols i soroll pròpies de l’obra.
No obstant això, sí que resulta de vital importància per a la seguretat de les obres
de dur a terme la seva execució en el moment en què l’escola suspengui la
seva activitat o fora de l’horari d’utilització, coordinant amb els responsables de
l’activitat el període màxim previst per a la seva finalització.
Així mateix caldrà dur a terme una mínima sectorització de l’obra respecte a les
estances no afectades per a minimitzar la presència de pols en un equipament
tan “sensible”.
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IV.03.-

3.1

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT i SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.
INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a
l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)

l 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 posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e)

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h)

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1.

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa
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respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i
les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

3.3

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
preexistents i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1 .

3.3.2

MITJANS I MAQUINÀRIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, BT,
enllumenat, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

TREBALLS PREVIS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
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3.3.3

ENDERROCS
-

3.3.4

3.3.5

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

RAM DE PALETA
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades
Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material
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-

3.3.6

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

REVESTIMENTS I ACABATS
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.7 INSTAL·LACIONS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes

3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II
del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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 quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en 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 subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
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10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de
tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

Instal·lacions elèctriques:





Les connexions es realitzaran sempre sense tensió.
Les proves que s'hagin de realitzar amb tensió, es faran després de comprovar
l'acabat de la instal·lació elèctrica.
Les eines manuals es revisaran amb periodicitat per evitar talls i cops en el seu ús.
Les connexions de maquinària de treball es realitzarà amb endolls, interruptors i altres
mecanismes homologats. Els cables aniran suficientment protegits.

Instal·lacions vàries:
 Es comprovarà diàriament l'estat de les plataformes provisionals de treball, així com la
col·locació de les proteccions dels forats inclòs entornpeus.

3.4.2.

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra.

-

Senyalització de les zones de perill.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants.

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
protecció de rases.
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3.4.3.

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals.

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.

-

Utilització de calçat de seguretat.

-

Utilització de casc homologat.

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

-

3.4.4.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients sorollosos.

-

Utilització de mandils.

-

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

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
-

-

3.5

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir en qualsevol circumstància que
persones alienes a l'obra hi puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors.

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega.

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible,
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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IV.04.-

NORMATIVA APLICABLE

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
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RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:

O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades:

BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades:

BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:

O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación
y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:

O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
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O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:

BOE: 06/04/71

Modificació:

BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

Santa Coloma de Farners, desembre del 2021.

Jordi Sánchez Cros
Arquitecte dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva

Mònica Fernández Tigre
Enginyera tècnica dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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IV.05.-

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

Equips de protecció individual
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Cartells de senyalització d’obra
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connexió existent aèria

Escomesa general i
connexió proposta soterrada

Trasllat d'escomesa general i nou Quadre General de Protecció
Escola CEIP Montseny

ref. expdt.

TOTAL:

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

1/1000
AJUNTAMENT DE BREDA

Àrea 1

autor/s del projecte

Superfície contruïda

3520

PLANTA 0:

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

comarca de la Selva

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

SITUACIÓ
EXISTENT I PROPOSTA

escala
títol del plànol
promou

02

núm. plànol

Breda

274,56 m2

Àrea 3

1563,69 m2

Àrea 4

659,94 m2

Àrea 5

302,66 m2

PLANTA -1:

TOTAL:

Subquadre general de distribució SQ0

3.460,79 m2

Nova escomesa general soterrada. Rasa: L = 36 m

Escomesa general i
connexió existent aèria

Escomesa general i
connexió proposta soterrada

títol del projecte

Nou quadre general de protecció QGP
+ caixa general de protecció CGP

ref. expdt.

Enretirada d'escomesa aèria existent

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

1/500
AJUNTAMENT DE BREDA

Àreal 2

autor/s del projecte

659,94 m2

3520

Àrea 1

PROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC
DE L'ESCOLA CEIP MONTSENY DE BREDA

Superfície contruïda

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

PLANTA EXTERIOR
EXISTENT I PROPOSTA

escala
títol del plànol
promou

03

núm. plànol
PLANTA 0:

2B

Informàtica

SQMA
SQC

SQSP

AJUNTAMENT DE BREDA

SQ2A

magatzem

3A

PLANTA 0 GENERAL
EXISTENT

SQ3B

SQ2B

menjador

títol del plànol

2A

promou

EI 4A

pati

música

SQ1A
direcció

lavabo
lavabo

SQM

EI 3B

boca tanc

caldera
neteja

SQME

lavabo

SQD1B
SQSM

SQSC

SQX

SQ4B

SQ4A

SQALA

neteja

EI 5B

SQ1B

EI 5A

SQD1A

1B

4B

4A

SQD2
5B

6A

6B

SQ6B

SQ5B

Instal·lació existent

5A

Endoll

Interruptor

SQ0
Enllumenat interior

Enllumenat exterior

títol del projecte

caldera

sala mestres
lavabo

pati

ref. expdt.

magatzem

SQBIO
SQCAL

SQD1C

autor/s del projecte

SQ3A

EI 3A

3520

1A

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

aula

SQD3
SQH3

1/250

sala polivalent
SQINF

SQMG1
EI 4B

escala

3B

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

pati

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

cuina

04

núm. plànol
WC

SQPLA
gimnàs
lavabos
taller

SQGIM
SQEEPC
SQCMH
SQEEF

SQWC
SQ0

Endoll

Interruptor

Instal·lació existent

Enllumenat exterior

PLANTA -1 GENERAL
EXISTENT
AJUNTAMENT DE BREDA

1/250

escala

05

núm. plànol

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

títol del plànol

promou

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

Enllumenat interior

autor/s del projecte

títol del projecte

SQEEP

3520

aula de
plàstica

ref. expdt.

magatzem

SQMA

SQ3A

EI 3A

música

SQ1A
direcció

lavabo
lavabo

SQM
boca tanc

caldera

SQD1C

neteja

SQME

lavabo

SQD1B
SQSM

SQSC

sala mestres

SQ1B

lavabo

pati

SQX

SQ4A

SQALA

neteja

SQBIO
SQCAL

SQ4B

SQD1A

1B

4B

4A

SQD2
SQ5B

5B

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT PROPOSTA

Subquadre SQMG1

Circuits generals

Circuits secundaris

6B

5A

Lluminaria d'emergencia i senyalització
75 lumens DAISALUX serie ARGOS

SQ0

Circuits generals

Circuits generals
SQMG1

Circuits secundaris

Circuits secundaris

títol del projecte

SQ6A

SQ5A

ref. expdt.

6A

SQ6B

3520

EI 3B

EI 5A

AJUNTAMENT DE BREDA

1A

EI 5B

PLANTA 0 GENERAL
PROPOSTA

pati

aula

autor/s del projecte

SQ2A

magatzem

3A

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

SQ3B

SQ2B

menjador

caldera

títol del plànol

SQSP

2A

magatzem

promou

SQC

EI 4A

SQD3
SQH3

1/250

sala polivalent
SQINF

SQMG1
EI 4B

escala

3B

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

2B

Informàtica

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

pati

cuina

06

núm. plànol
WC

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT PROPOSTA

lavabos

Subquadre SQMG2

taller

SQGIM
SQEEPC
SQCMH
SQEEF

SQWC
SQ0

Circuits generals
SQMG2

Circuits secundaris

PLANTA -1 GENERAL
PROPOSTA
AJUNTAMENT DE BREDA

1/250

escala

07

núm. plànol

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

títol del plànol

promou

SQMG2

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

autor/s del projecte

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

SQEEP

3520

SQPLA
gimnàs

títol del projecte

aula de
plàstica

ref. expdt.

magatzem

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

sala polivalent
SQINF
SQSP

2A
SQ3B

SQ2B
SQ2A

3A

lavabo

Endoll

SQM
caldera

SQD1C

neteja

Lluminaria d'emergencia i senyalització 75 lumens
DAISALUX serie ARGOS

SQD1B
SQSM
sala mestres

SQ4B

SQ1B

lavabo

Regleta fluorescent estanca PHILIPS mod. TCW216
1xTL-D 58, HF-P de 2x20W

SQ4A

SQALA

neteja

SQD1A

1B

4B

4A
Lluminària LED, tipus ull de bou estanc

SQD2
Lluminària LED. 50 w

SQ5B

5B

s generals

Lluminària LED. 200 w
s secundaris

Subquadre elèctric

SQ5A

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT PROPOSTA

Subquadre SQD2

SQ0

Extintor portàtil de pols. Eficàcia 27A - 183B, 6 kg, amb
placa de senyalització
Subquadre SQD1C

Circuits generals

Circuits generals
SQMG1

Circuits secundaris

Circuits secundaris

Pulsador

Sensor de presència

ref. expdt.

5A

títol del projecte

Quadre general de distribuci (SQ0)

3520

tanc

AJUNTAMENT DE BREDA

Interruptor

direcció

PLANTA 0
PROPOSTA

SQ1A

títol del plànol

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT EXISTENT

música

promou

SQ3A

autor/s del projecte

1A

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

pati

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

1/200

escala

08

núm. plànol

3B

2B

Informàtica

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

SQMA
SQMG1
EI 4B

SQC

EI 4A
menjador

magatzem

EI 3B

boca tanc

Endoll

caldera

SQME

lavabo

Lluminaria d'emergencia i senyalització 75 lumens
DAISALUX serie ARGOS

SQSC
sa

SQD3
SQH3

lavabo

pati
magatzem

EI 5B

EI 5A

caldera

Regleta fluorescent estanca PHILIPS mod. TCW216
1xTL-D 58, HF-P de 2x20W

SQX
neteja

SQBIO
SQCAL

SQD2

Lluminària LED, tipus ull de bou estanc

SQ5B

5B

Lluminària LED. 50 w

Lluminària LED. 200 w
ELECTRICITAT I EQUIPAMENT PROPOSTA

Quadre general de distribuci (SQ0)

Subquadre elèctric

Circuits generals

6A
Circuits secundaris

SQ6A

6B

SQ6B

5A

SQ5A
Extintor portàtil de pols. Eficàcia 27A - 183B, 6 kg, amb
placa de senyalització

Lluminaria d'emergencia i senyalització
75 lumens DAISALUX serie ARGOS

títol del projecte

Subquadre SQMG1

Pulsador

Circuits secundaris

SQ0
Sensor de presència

ref. expdt.

Circuits generals

3520

Subquadre SQD2

AJUNTAMENT DE BREDA

Interruptor

PLANTA 0
PROPOSTA

lavabo

títol del plànol

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT EXISTENT

promou

EI 3A

autor/s del projecte

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

aula

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

1/200

escala

pati

cuina

09

núm. plànol

WC

Lluminaria d'emergencia i senyalització 75 lumens
DAISALUX serie ARGOS

Regleta fluorescent estanca PHILIPS mod. TCW216
1xTL-D 58, HF-P de 2x20W

Lluminària LED, tipus ull de bou estanc

Lluminària LED. 50 w

Lluminària LED. 200 w

Quadre general de distribuci (SQ0)
gimnàs

taller

Subquadre SQMG2

Circuits generals
SQMG2

SQPLA

SQEEPC
SQCMH
SQEEF

SQGIM

Circuits secundaris

SQWC

SQ0

Extintor portàtil de pols. Eficàcia 27A - 183B, 6 kg, amb
placa de senyalització

Pulsador

Sensor de presència

3520

Subquadre elèctric

lavabos

títol del projecte

aula de
plàstica

ref. expdt.

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT PROPOSTA

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

AJUNTAMENT DE BREDA

SQEEP

PLANTA -1
PROPOSTA

Endoll

títol del plànol

Interruptor

promou

ELECTRICITAT I EQUIPAMENT EXISTENT

autor/s del projecte

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

SQMG2

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

1/200

escala

10

núm. plànol

magatzem

escala

11

SQMG1 SQCMH

SQ4B
SQ1A

SQBIO

SQC

SQH1

SQ6B

SQ2A

SQCAL

SQME

SQH2

SQ6A

SQINF

SQ5B

SQ2B

SQ4A
SQM
SQMA

SQH3

SQ3A

Nous elements:

SQD1C

Instal·lació segons
Reglament 2002

Nous elements:

Nous elements:

SQ0

Instal·lació segons
Reglament 2002

SQMG2

Instal·lació segons
Reglament 2002

Nous elements:

SQD2

Instal·lació segons
Reglament 2002

Nous elements:

SQMG1

Instal·lació segons
Reglament 2002

Fora de l'àmbit d'actuació:

títol del projecte

SQ3B

SQ0: Quadre general de distribució
SQWC: Subquadre lavabos P-1
SQPLAS: Subquadre aula de plàstica
SQGIM: Subquadre gimnàs
SQEEPC: Subquadre enllumenat exterior pista i camp de futbol
SQMG1: Subquadre magatzem 1 cuina
SQMG2: Subquadre magatzem 2 porxo
SQME: Subquadre menjador / cuina
SQCMH: Subquadre cicle mitjà i heura
SQD2: Subquadre entrada 2
SQD1A: Subquadre entrada 1A
SQD1C: Subquadre entrada 1C
SQD1B: Subquadre entrada 1B
SQEEF: Subquadre enllumenat exterior fanals
SQEEP: Subquadre enllumenat exterior porxo
SQD3: Subquadre entrada 3
SQ5A: Subquadre aula 5A
SQ5B: Subquadre aula 5b
SQ3B: Subquadre aula 3B
SQSP: Subquadre sala polivalent
SQM: Subquadre aula música
SQ4A: Subquadre aula 4A
SQ4B: Subquadre aula 4B
SQ1B: Subquadre aula 1B
SQ3A: Subquadre aula 3A
SQ2B: Subquadre aula 2B
SQINF: Subquadre aula informàtica
SQ2A: Subquadre aula 2A
SQ1A: Subquadre aula 1A
SQSC: Subquadre sala caldera
SQBIO: Subquadre biomassa
SQCAL: Subquadre caldera
SQ6B: Subquadre aula 6B
SQSM: Subquadre sala mestres
SQALA: Subquadre alarma
SQC: Subquadre cuina
SQMA: Subquadre marmita i rentaplats

Instal·lació existent
conservada

ref. expdt.

SQSP

Llegenda de subquadres:

3520

SQ5A

autor/s del projecte

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

SQ1B

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

L=49.22 m

L=13.59 m

AJUNTAMENT DE BREDA

SQD3

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

SQSC

ESQUEMA ELÈCTRIC
PROPOSTA

SQEEP

L=69.61 m

núm. plànol

SQEEF

L=63.36 m

SQD1B

L=55.45 m

SQD1A

títol del plànol

SQD2

L=10.88 m

L=34.59 m

L=7.88 m

L=77.99 m

L=9.29 m

SQEEPC SQMG2 SQWC

promou

SQGIM

L=60.71 m

SQPLAS

L=49.12 m

SQD1C

L=8.47 m

L=24.81 m

SQ0

63A/4P/300mA

40A/2P

125A/4P/300mA

3X16+16+16mm2

100A/2P

3X35+35+25mm2

3X10+10+10mm2

40A/2P
existent

40A/2P/300mA

existent

40A/2P/300mA

existent

63A/4P/300mA

existent

existent

20A/2P

16A/2P
existent

40A/4P
existent

20A/2P
existent

10A/2P
existent

16A/3P
existent

16A/2P
existent

20A/2P
existent

32A/2P
existent

16A/2P

existent

20A/2P

40A/4P/300mA

40A/2P/30mA

Primària cicle mitjà

SQD1C

125A/4P

40A/2P/30mA

existent

40A/2P/30mA

40A/2P/300mA

40A/2P/30mA

40A/4P/300mA

40A/4P/300mA

Magatzem cuina

SQMG1

20A/2P

SQMG2

40A/4P
existent

3x2.5+2.5+2.5mm2

3x16+16+16mm2

3x2.5+2.5+2.5mm2

3x16+16+16mm2

existent

10A/2P

existent

10A/2P

10A/2P

3x2.5+2.5+2.5mm2

16A/2P

25A/4P

3x4+4+4mm2

3x6+6+6mm2

2x1.5+1.5mm2

3X2.5x2.5+2.5mm2

3x2.5+2.5+2.5mm2

20A/4P

32A/4P

10A/2P

16A/2P

existent

Enllumenat

Enllumenat

SQMA Rentaplats

SQMA Marmita

cuina

Aparell

Enllumenat
campana
extractora

cuina

Aparell

cuina

Aparell

cuina

Aparell

extractora

Campana

cuina

Aparell

SQC

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

2x1.5+1.5mm2

existent

40A/2P/30mA

SQ3B

existent

40A/2P/30mA

SQSP

existent

40A/2P/30mA

SQ3A

existent

40A/2P/30mA

SQM

existent

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

ESQUEMA ELÈCTRIC
PROPOSTA
AJUNTAMENT DE BREDA

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x2.5+2.5mm2

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Endolls

Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

Endolls

escala

-

12

núm. plànol
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títol del plànol

2x1.5+1.5mm2

promou

10A/2P

16A/2P

existent

10A/2P

16A/2P

existent

10A/2P

16A/2P

10A/2P

16A/2P

10A/2P

existent
16A/2P
40A/2P/30mA

SQ4A

2x1.5+1.5mm2
10A/2P

16A/2P

existent

10A/2P

16A/2P

10A/2P

10A/2P

10A/2P

16A/2P
existent

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

2x1.5+1.5mm2

existent

40A/2P/30mA

40A/2P/30mA

40A/2P/30mA

existent

40A/2P/30mA

10A/2P

16A/2P

existent

10A/2P

16A/2P

existent

10A/2P

16A/2P

10A/2P

16A/2P

existent

40A/2P/30mA

SQ4B

existent

40A/2P/30mA

SQ1B

40A/2P

SQME

existent

40A/2P/30mA

SQ5B

existent

40A/2P/30mA

SQ6B

40A/2P/30mA

SQ6A

40A/2P/30mA

SQ5A

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA
autor/s del projecte

títol del projecte

IGA 125A 4P

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

3520

ref. expdt.

SQ0

40A/4P/300mA

20A/2P

40A/4P/300mA

25A/2P

3X6+6+6mm2

existent

40A/2P/30mA

Primària cicle superior

SQD2

2x1.5+1.5mm2

Endolls

-

Enllumenat

10A/2P

SQ5A

existent
3X6+6+6mm2

SQ0
25A/2P
40A/4P/300mA

40A/2P/30mA
40A/4P
existent

Endolls
16A/2P

3x6+6+6mm2

2x1.5+1.5mm2

Enllumenat

10A/2P

32A/4P

40A/2P/30mA

Enllumenat

existent
Endolls
16A/2P
2x1.5+1.5mm2

Enllumenat

10A/2P
existent

SQ5B
40A/2P/30mA

existent

2x1.5+1.5mm2

3x2.5+2.5+2.5mm2

3x2.5+2.5+2.5mm2

20A/2P

20A/2P

Enllumenat

10A/2P

ref. expdt.

40A/4P/300mA

3520

3X10+10+10mm2

SQ0

Endolls

16A/2P

títol del projecte

existent

40A/4P/300mA

40A/2P/30mA

Enllumenat

10A/2P

20A/4P

SQMG2

Endolls

16A/2P

3x4+4+4mm2

AJUNTAMENT DE BREDA

10A/2P

SQ6B

ESQUEMA ELÈCTRIC
PROPOSTA

2x1.5+1.5mm2

autor/s del projecte

Endolls

16A/2P

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

40A/2P/30mA

títol del plànol

SQ6A

promou

40A/4P/300mA

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

16A/2P

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

3X2.5x2.5+2.5mm2

escala

40A/2P/30mA

existent

13

Primària cicle superior

núm. plànol

SQD2

Aparell

16A/2P

cuina

40A/2P/30mA

títol del plànol

ESQUEMA ELÈCTRIC
PROPOSTA

promou

AJUNTAMENT DE BREDA

Campana
extractora

32A/2P
existent

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

Aparell
cuina
Aparell

16A/2P
existent

cuina
Aparell

16A/3P
existent

cuina

40A/2P/30mA
3X35+35+25mm2

Enllumenat
campana
extractora

10A/2P
existent

125A/4P
existent

Aparell
cuina

20A/2P
existent
63A/4P/300mA

existent

SQMA Marmita

40A/4P
existent

SQME

40A/2P/30mA
2x2.5+2.5mm2

40A/2P/300mA

existent

existent

SQMA Rentaplats

16A/2P
existent

16A/2P
existent

Endolls

40A/2P/30mA
2x1.5+1.5mm2
10A/2P

40A/2P/300mA

Enllumenat

3x16+16+16mm2
20A/2P

40A/2P

40A/2P/30mA
2x1.5+1.5mm2
10A/2P

Enllumenat

40A/2P/30mA
2x1.5+1.5mm2
10A/2P

Enllumenat

títol del projecte

100A/2P
125A/4P/300mA

ref. expdt.

SQ0

3520

20A/2P
existent

autor/s del projecte

existent

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

-

existent

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

SQC

20A/2P

escala

40A/2P/300mA

14

Magatzem cuina

núm. plànol

SQMG1

40A/2P/30mA

existent

3x16+16+16mm2
25A/4P

2x1.5+1.5mm2
existent

Endolls

16A/2P

AJUNTAMENT DE BREDA

SQ1B

ESQUEMA ELÈCTRIC
PROPOSTA

existent

existent

Enllumenat

títol del plànol

10A/2P

Enllumenat

10A/2P

40A/2P/30mA

existent

2x1.5+1.5mm2
existent

10A/2P

SQ4A

existent
16A/2P

40A/2P/30mA

2x1.5+1.5mm2
existent

SQM
40A/2P/30mA

Endolls

16A/2P
Enllumenat

Endolls

Enllumenat

10A/2P

Endolls
16A/2P
2x1.5+1.5mm2
Enllumenat

existent

SQ3A
40A/2P/30mA

10A/2P

Endolls
16A/2P
2x1.5+1.5mm2

existent

SQSP
40A/2P/30mA

existent

SQ3B
40A/2P/30mA

Endolls

16A/2P
2x1.5+1.5mm2

existent

Enllumenat

10A/2P

Enllumenat

10A/2P

existent

Endolls

16A/2P
Enllumenat

existent

10A/2P

3520

2x1.5+1.5mm2

autor/s del projecte

SQ4B

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE L'INSTITUT ESCOLA MONTSENY DE BREDA

40A/4P/300mA

títol del projecte

40A/2P
existent

ref. expdt.

40A/2P
63A/4P/300mA

promou

3x2.5+2.5+2.5mm2

3X16+16+16mm2

SQ0

Santa Coloma de Farners, desembre de 2021

existent
40A/2P/30mA

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva

escala

Enllumenat

10A/2P
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3x2.5+2.5+2.5mm2

Primària cicle mitjà

núm. plànol

SQD1C

