PROJECTE D’OBRA I INSTAL·LACIONS
Millora de l’accessibilitat de la Torre Central Senars i noves
distribucions dels espais departamentals de la Facultat de Ciències de
la Comunicació al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Redactors del projecte:
Obra civil: Josep Muñoz i Pérez
Instal·lacions: Enric Ros i Baró

RESUM DE PRESSUPOST

01.0C.01
01.0C.02
01.0C.03
01.0C.04
01.0A
01.0B
01.0D
01.0Z

LOT 1 OBRA CIVIL
Capítols
Envolvent Exterior
Divisòries
Acabats Verticals
Acabats Horitzontals
Treballs Previs
Estructura
Fusteries
ESS.PCQ i GR
TOTAL OBRA CIVIL

Import
4.754,57 €
15.115,24 €
6.445,51 €
16.038,89 €
8.453,41 €
13.345,80 €
21.685,48 €
2.412,00 €
88.250,90 €

RESUM DE PRESSUPOST LOT 1
PEM
88.250,90 €
PEC (19%)
105.018,57 €
PEC + IVA (21%)
127.072,47 €

01.01
01.02
01.03
01.04

LOT 2 INSTAL·LACIONS
Capítols
Climatització
Electricitat
Contra Incendis
Veu i Dades
TOTAL INSTA·LACIONS

Import
33.437,32 €
30.969,44 €
3.879,06 €
247,68 €
68.533,50 €

RESUM DE PRESSUPOST LOT 2
PEM
68.533,50 €
PEC (19%)
81.554,87 €
PEC + IVA (21%)
98.681,39 €

RESUM DE PRESSUPOST LOT 1 + LOT 2
PEM
156.784,40 €
PEC
186.573,44 €
PEC + IVA
225.753,86 €
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I. MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
ESTAT ACTUAL
L’accessibilitat a la planta superior de la ZONA I0-SENARS tan sols és possible a partir de dues
escales de cargols, tal i com passava anteriorment a la ZONA I0-PARELLS. Amb la voluntat de
millorar l’accessibilitat a la planta superior, es proposa repetir l’actuació feta fa 10 anys a la
ZONA I0-PARELLS.
PROJECTE
El projecte readapta l’habitació de màquines de l’ascensor per tal d’utilitzar el nucli d’escala
existent i, a través de la coberta, arribar a la planta superior.
PASSAREL.LA
L’accés a través de la coberta es realitza a partir d’un volum de fusta el qual, al disposar de
bancs a ambdós costats dels seu pas, esdevé un espai d’estar.
Per no modificar la coberta existent, el pas implica un recrescut del graonat d’accés i una
rampa descendent per a l’arribada a la planta superior.
PLANTA INFERIOR
La planta inferior converteix els dos espais actuals, amb tancaments divisoris de caràcter
provisional, en dos espais de treball més de la planta.
PLANTA SUPERIOR
La planta superior, gràcies a la prolongació del forjat sobre el doble espai, guanya nous espais
de treball i readapta els despatxos que s’aboquen envers la coberta.
MATERIALITAT
La materialitat es redueix a:
- L’actuació realitzada a la totalitat de la reforma preserva els materials existents: terres de
terratzo, parets blanques, portes altes amb tarja superior i fusteries d’alumini negre.
- L’actuació realitzada a la coberta, al tractar-se d’un volum nou, es realitza en la seva totalitat
amb fusta d’iroko.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
NOTA
Fa 10 anys es va realitzar la mateixa obra però en la ZONA I0-PARELLS. Per tant, es pot
visualitzar el projecte a realitzar amb l’única diferència que és simètric al present.

TREBALLS PREVIS
PLANTA INFERIOR
A la planta inferior s’han d’extreure les dues escales de cargol, juntament amb el panellat
divisori i l’arrimador de fusta perimetral.
PLANTA SUPERIOR
A la planta superior s’enderroquen les parets divisòries dels despatxos que s’aboquen a la
coberta (juntament amb els seus corresponents fals sostres), s’enderroca la paret de l’habitació
de màquines de l’ascensor, s’obra el pas en el volum de l’ascensor i s’obra el pas en el volum
de l’edifici mitjançant l’extracció de la fusteria i l’enderroc de l’ampit.

TREBALLS A REALITZAR
PLANTA INFERIOR
A la planta inferior tan sols es formalitzen dos espais de treball mitjançant tancaments de guix
laminat i la recol.locació de dues portes existents.
PLANTA SUPERIOR
A la planta superior es realitzen dues actuacions diferenciades:
DISTRIBUCIÓ
Es realitza la nova distribució de l’espai de treball; incloent la construcció dels tancaments amb
guix laminat, la col.locació de noves portes com les existents, la realització d’un fals sostre a la
totalitat de la planta i l’obertura de dues noves finestres envers la coberta.
PASSAREL.LA
Per a la realització de la passarel.la, s’ha de fer un recrescut de l’escala d’accés a la planta, així
com del replà d’arribada, de la pròpia passarel.la (amb passatubs pel pas de l’aigua) i,
posteriorment, una rampa descendent d’accés a l’àmbit de treball.
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El pas, amb un banc d’obra ceràmica a cada costat, acota l’espai envers la coberta i esdevé el
suport de les dues grans finestres pivotants.
Posteriorment, el conjunt de les parets, el terra i el sostre de l’espai es folra amb fusta d’iroko
en la seva totalitat. Paral.lelament, les transicions entre la fusta d’iroko i les parets envoltants es
realitzen mitjançant seccions diferenciades d’alumini de color negre.

ESTRUCTURES
PROLONGACIÓ FORJAT
El terra de la planta superior es prolonga envers el doble espai amb un forjat col.laborant. Es
col.loquen dues noves bigues (HEB200) en l’extrem del forjat i es divideix en cinc parts a partir
de la col.locació de quatre bigues travesseres (HEB180). El contacte amb el perímetre existent
es realitza mitjançant una L (L100.10).
COBERTA PASSAREL.LA
La nova coberta es realitza amb panell sandvitx i, per tant, l’estructura es mínima. Els nous
passos oberts es cobreixen amb un perfil metàl.lic (HEB100) i es divideix en tres parts a partir
de la col.lació de dues bigues travesseres (HEB100).

COBERTES
COBERTA PASSAREL.LA
La nova coberta es realitza amb un panell sandvitx de 10 cm, el qual es remata amb xapes
d’alumini negre en la seva totalitat. A l’extrem, una gàrgola recull l’aigua i la condueix a la
coberta invertida existent.
COBERTA BADALOT ESCALA
La xapa existent es troba en molt mal estat de conservació i s’ha de dur a terme la seva
substitució. S’aprofita el canvi per millorar tèrmicament la solució, posant una panell sandvitx
com a coberta.
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
ESTAT ACTUAL
001

ESTAT ACTUAL. PLANTA INFERIOR

1|150

002

ESTAT ACTUAL. PLANTA SUPERIOR

1|150

PROPOSTA
003

PROPOSTA. PLANTA INFERIOR

1|150

004

PROPOSTA. PLANTA SUPERIOR

1|150

TREBALLS PREVIS
005

TREBALLS PREVIS I

1|150

006

TREBALLS PREVIS II

1|150

007

TREBALLS PREVIS III

1|150

TREBALLS A REALITZAR
008

TREBALLS A REALITZAR I

1|150

009

TREBALLS A REALITZAR II

1|150

010

TREBALLS A REALITZAR III

1|150

011

TREBALLS A REALITZAR IV

1|150

012

TREBALLS A REALITZAR V

1|150

013

TREBALLS A REALITZAR VI

1|150

014

TREBALLS A REALITZAR VII

1|150

FUSTERIES
015

FUSTERIES I

1|50

016

FUSTERIES II

1|50

DETALL PASSAREL.LA
017

DETALL PASSAREL.LA I

1|75

018

DETALL PASSAREL.LA II

1|50

019

DETALL PASSAREL.LA III

1|50

020

DETALL PASSAREL.LA IV

1|10

021

DETALL PASSAREL.LA V

1|10

022

DETALL PASSAREL.LA VI

1|20

ESTRUCTURES
E001

ESTRUCTURA. CONCEPTE

1|150

E002

ESTRUCTURA. PLANTA INFERIOR

1|150

E003

ESTRUCTURA. PLANTA INFERIOR. DETALL

E004

ESTRUCTURA. PLANTA SUPERIOR

E005

ESTRUCTURA. PLANTA SUPERIOR. DETALL

1|150
-
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PLÀNOLS
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III. PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST
El pressupost per a l’execució material dels treballs descrits del present projecte tenen
un cost de 88.250,90 euros (PEM).

PEM

88.250,90 euros

PEC

105.018,57 euros

PEC + IVA

127.072,47 euros

Millora de l´accessibilitat de la Torre Central Senars i noves distribucions dels espais
departamentals de la Facultat de Ciències de la Comunicació al campus de Bellaterra de la UAB

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Sub-Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub-Capítol
01.0C.01
Envolvent exterior
4.754,57
Sub-Capítol

01.0C.02

Divisòries

Sub-Capítol

01.0C.03

Acabats Verticals

15.115,24

Sub-Capítol

01.0C.04

Acabats Horitzontals

16.038,89

Capítol

01.0C

Treballs a realitzar

42.354,21

6.445,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.354,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.0A
Treballs previs
8.453,41
Capítol

01.0B

Estructura

13.345,80

Capítol

01.0C

Treballs a realitzar

42.354,21
21.685,48

Capítol

01.0D

Fusteries

Capítol

01.0Z

ESS, PCQ I GR

Obra

01

Pressupost A645_21

2.412,00
88.250,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
88.250,90
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost A645_21
88.250,90
88.250,90

euros
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0A

TREBALLS PREVIS

1

E2RA73XX

pa Nota:
Es realitzarà el buidat dels espais interiors de mobiliari i complements.
[C]

[D]

[E]

[F]
1,000

2

E2RA7XXX

[D]

[E]

[F]
1,000

E2RA73GX

135,00

[D]

[E]

[F]
1,000 1.170,00

E2RA733X

[D]

[E]

[F]
1,000

K2166811

1

1,000

K214GKG1

1

2

16,500

2,800

K2183721

1

180,00

46,200
18,19

840,38

ut Enderroc d'escala de cargol formada per estructura de perfils laminats i planxes d'acer, graonat de fusta i baranes, incloent
replà superior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.

2,000

2,000
2,000

7

180,00

m² Desmuntatge de divisòria formada per panellat amb elements practicables i envidraments de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

46,200
6

1.170,00

pa Preparació de zona per a recolida de runa. Inclou tanques provisionals d’obra tant a l’interior com a l’exterior, col·locació de
vinils segons indicacions de la propietat.
[C]

5

135,00

pa Nota:
Cada una de les partides de l'obra inclou al seu preu el transport i la deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
[C]

4

648,00

pa Nota:
S'inclou al pressupost general l'execució muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional per al suport de l'estructura
existent durant la intervenció, amb puntals metàl·lics telescòpics, de les característiques adients a les càrregues a suportar,
amb taulons de recolzament en caps i bases. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport i retirada de la maquinària i mitjans auxiliars a la obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució.
[C]

3

648,00

363,78

727,56

ml Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,000

32,500

32,500
32,500

5,46

177,45

EUR

1
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PRESSUPOST
8

K21H1131

1

Pàg.:
ut Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,000

2,000
2,000

9

K21A1011

1

2,000

K21A10X1

1

1

1

3,500

36,38

127,33

m² Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, incloent revestiments i sòcols amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor.

1,000

K2164771

63,66

3,500

28,100

3,300

92,730
92,730

13

63,66

m² Enderroc d'envà d'obra vista de 30 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor.

1,000

K2163511

109,14

1,000

3,500
12

54,57

ut Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000

K2161C11

46,78

2,000

1,000
11

23,39

ut Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2,000
10

2

6,37

590,69

ut Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
2'80 m2 inclou dintells i caixa de persiana
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb perfils i planxes d'acer per a estructures S275JR laminats
en calent, amb una quantia de 80 kg/m, per a pas de 2,50 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I 300X300X150 mm (5ed8 formant gàbia), apuntalament per les dues bandes amb puntals tubulars
metàl·lics i traves d'acer. Inclou l'enderroc puntual amb mitjans manuals de paret, formació de pilastres, posterior reparació
de brancal, els mitjans d'elevació i transport per planta i tots els treballs i accessoris per a deixar l'element d'obra
perfectament acabada segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF

1

2,000

2,000
2,000

14

K2194721

203,78

407,56

m² Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR
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PRESSUPOST
1

Pàg.:
1,000

4,700

4,700
4,700

15

K2199511

1

10,000

K21B1011

1

1,200

1

9,800

1

1

1

1

93,600

13,64

1.276,70

m² Enderroc complet de coberta plana, no transitable, tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.

1,000

K2183A11

88,38

93,600

28,900

28,900
28,900

22

44,19

m² Arrencada de cel ras amb entramat de suport, incloent les lluminàries, reixes de climatització o ventilació i els cortiners,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.

1,000

K215D110

71,68

2,000

93,600
21

71,68

ut Arrencada de reixa metàl·lica sobre portes interiors amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.

2,000

K2183801

268,80

1,000

2,000
20

89,60

ut Desmuntatge de full i bastiment de porta interior tallafocs amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

1,000

K21B3011

181,99

3,000

1,000
19

18,57

ut Desmuntatge de full i bastiment de porta amb reixes superiors amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor i posterior recol.locació. Inclou el subministrament de petit material en mal estat o a substituir i refer els
encontres amb els paraments.

3,000

K21A30XX

249,24

9,800

3,000
18

20,77

ml Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000

K21A3XXX

145,32

12,000

9,800
17

30,92

ml Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,000
16

3

22,74

657,19

ml Arrencada de xapa perimetral d'acabat de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor.
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

1

23

1,000

K215301A

27,600

27,600

1,000

9,500

Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0B

ESTRUCTURA

1

100,46

9,500

20,01

190,10

9,500

TOTAL 01 .0A

K2182301

3,64

m² Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

1

1

27,600

TREBALLS PREVIS

m² Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

2

2,000

3,850

0,500

3,850

3

1,000

11,600

0,500

5,800
9,650

2

14LM12AA

1

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

E442502C

1

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

2

L100.10

3

19,71

190,20

m² Formació de sostre 12 cm de gruix total (6+6), amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 150 - 210
mm de pas de malla, amb una quantia de 6,5 kg/m2 d'armadura AP500S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T
en malles electrosoldades de 20x20 cm, 10 mm i 10 mm de diàmetre i una quantia de 0,10 m3/m2 de formigó de formigó
HA-/25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb els mitjans adequats. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

1,000

3,850

11,600

44,660
44,660

3

8.453,41

54,72

2.443,80

Kg Acer S275JR segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorrosió. Inclou part proporcional
de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i
d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons
perfil teòric)

1,000

11,600

15,000

174,000

2,000

3,850

15,000

115,500
EUR
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4

Pletines e:12mm

1,000

0,219

0,012

7.850,000

20,630

5

Pletines e:15mm

2,000

0,108

0,015

7.850,000

25,434

7

**SOSTRE PLANTA
QUARTA**

8

Pletines e:15mm

4,000

0,050

0,015

7.850,000

23,550
359,114

4

E4ZWU01X

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

2

Perfil perimetral L100.10

60,000

60,000

3

.

30,000

30,000

4

Pletines

2,000

6,000

12,000

5

Pletina camisa

1,000

6,000

6,000

E4ZWU010

1

**SOSTRE PLANTA
QUARTA**

2

Pletines

6

E4435115

108,000

11,53

1.245,24

16,000

12,96

207,36

ut Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb cargol, volandera i femella

4,000

4,000

16,000

Kg Acer S275JR segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB i UPN, treballat a taller. Inclou pintat a taller d'una mà de pintura anticorrosió. Inclou part proporcional de soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els
mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

1

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

2

HEB180

4,000

3,850

51,200

788,480

3

HEB200

2,000

5,650

61,300

692,690

5

**SOSTRE PLANTA
QUARTA**

6

HEB100

2,000

2,700

20,400

110,160

3,000

3,000

20,400

183,600

7

1.774,930
7

E7D69TK0

1.314,36

ut Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó.

1

5

3,66

3,34

5.928,27

m² Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 µm

EUR

5
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1

**SOSTRE PLANTA
TERCERA**

1,000

3,850

11,600

44,660

2

**SOSTRE PLANTA
QUARTA**

1,000

3,000

2,200

6,600
51,260

TOTAL 01 .0B
Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0C

TREBALLS A REALITZAR

Sub-Capítol

01

ENVOLVENT EXTERIOR

1

E535715X

1

ESTRUCTURA

1,000

E53571XX

1

28,900

1

Encontre amb Coberta
existent

8,200

E898DFM0

1

Recrescut façana

E881S141

1

Recrescut façana

82,89

679,70

m² Membrana ga-1 s/une 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat lbm
(sbs)-50/g amb una armadura fp de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

2,000

3,000

0,500

3,000
40,03

120,09

m² Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

2,000

0,600

3,000

3,600
3,600

5

2.395,52

8,200

3,000
4

82,89

m² Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de llana de roca, amb un gruix total de 100 mm,
amb les cares exterior i interior llises color negre, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat,
suports metàl.lics per a formació de pendent amb fixació oculta amb un pendent de 7 a 30%. Inclou xapes perimetrals
d'acabat del mateix color i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons
plànols de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1,000

E721BC95

13.345,80

28,900

8,200
3

2.016,57

m² Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de llana de roca, amb un gruix total de 100 mm,
amb les cares exterior i interior llises color com coberta existent, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat, suports metàl.lics per a formació de pendent amb fixació oculta amb un pendent de 7 a 30%. Inclou xapes
perimetrals d'acabat del mateix color i tots els treballs i accessoris necessaris per a deixar l'element perfectament acabat
segons plànols de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

28,900
2

39,34

6

12,72

45,79

m² Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat rugós. Inclou armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10
mm, berenjenos i formació de junts i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada.

2,000

0,600

3,000

3,600
3,600

21,82

78,55
EUR
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m² Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2. Inclou col·locació de fleixos per a connexió amb elements resistents, formació de traves, passamurs
i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons indicacions de la DF.

1

Recrescut façana

2,000

0,600

3,000

3,600

3

Banc d'obra

4,000

2,800

0,600

6,720
10,320

7

E8113581

1

Recrescut façana

E83E145D

1

Recrescut façana

2,000

0,600

3,000

E5Z2FZ4A

1

Banc d'obra

E83QUB2X

1

2,000

0,600

3,000

1

27,56

99,22

m² Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col.locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

2,000

2,800

0,600

3,360
67,92

228,21

m² Revestiment exterior amb planxa llisa d'alumini de color negre de 3 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques
sobre subestructura tipus omega. Inclou la formació de plecs per a trobades amb coberta i tots els treballs i accessoris
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1,000

E5ZJ116X

68,65

3,600

7,300

7,300
7,300

11

19,07

m² Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca. Inclou els treballs previs per fixar l'estructura de l'envà al suport, encintat i massillat de juntes, peces
especials per a remat de cantoneres i encontres amb sòcol, bandes acústiques autoadhesives, els reforços necessaris de
fusta o altre per a penjar elements com radiadors, espatlleres o altres, petit material i tot els treballs necessaris per deixar
l'unitat d'obra perfectament acabada.

3,360
10

444,38

3,600

3,600
9

43,06

m² Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

3,600
8

7

46,69

340,84

ut Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer negre de 3 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament màxim
segons dimensions definides a plànols , col.locada amb peces especials. Inclou tots els treballs i accessoris necessaris per
a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la df.

1,000

1,000
1,000

TOTAL 01 .0C .01

ENVOLVENT EXTERIOR

253,62

253,62

4.754,57
EUR
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Obra

01
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Capítol

0C

TREBALLS A REALITZAR

Sub-Capítol

02

DIVISÒRIES

1

E652634R

m² Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Inclou els treballs previs per fixar l'estructura de l'envà al suport, encintat i
massillat de juntes, peces especials per a remat de cantoneres i encontres amb sòcol, bandes acústiques autoadhesives,
els reforços necessaris de fusta o altre per a penjar elements com radiadors, espatlleres o altres, petit material i tot els
treballs necessaris per deixar l'unitat d'obra perfectament acabada.

1

1,000

11,600

3,300

38,280

3

1,000

54,200

3,300

178,860
217,140

2

E83E145D

4,000

4,300

2,800

48,160

2

4,000

1,600

6,500

41,600

4

1,000

27,100

2,800

75,880
165,640

EAY17310

1

2,000

14E229E5

1

1

328,47

656,94

m² Paret per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x150x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, blocs massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm i ancorat a forjat i armat amb acer en barres corrugades de
diàmetre 12 elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

1,000

E615U115

4.565,04

2,000

1,500

1,400

2,100
2,100

5

27,56

ut Recol·locació de portes reaprofitades de l'enderroc. Inclou la col.locació de vidre en tarja, aportació de petit material i
tapetes en els encontres amb paraments.

2,000
4

9.641,02

m² Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca. Inclou els treballs previs per fixar l'estructura de l'envà al suport, encintat i massillat de juntes, peces
especials per a remat de cantoneres i encontres amb sòcol, bandes acústiques autoadhesives, els reforços necessaris de
fusta o altre per a penjar elements com radiadors, espatlleres o altres, petit material i tot els treballs necessaris per deixar
l'unitat d'obra perfectament acabada.

1

3

44,40

50,66

106,39

m² Envà recolzat divisori de 8 cm de gruix, de supermaó de 700x500x80 mm, per a revestir, categoria i, ld, segons la norma
une-en 771-1, col.locat amb pasta de guix.

1,000

2,600

2,300

5,980
EUR

8
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TOTAL 01 .0C .02
Obra

01
0C

TREBALLS A REALITZAR

Sub-Capítol

03

ACABATS VERTICALS

E812221X

DIVISÒRIES

1,000

40,700

2,800

113,960
113,960

E81135V1

2,000

1,500

1,400

4,200

2

2,000

2,600

2,300

11,960
16,160

E898K2X1

1,000

268,300

268,300

2

1,000

414,400

414,400
682,700

E865UA1X

1,000

10,100

330,15

5,92

4.041,58

10,100
10,100

TOTAL 01 .0C .03
Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0C

TREBALLS A REALITZAR

Sub-Capítol

04

ACABATS HORITZONTALS

K844C1XX

20,43

m² Revestiment de parament vertical amb llistons de fusta d'iroko de mides i juntes com a l'edifici existent. Inclou els treballs
d'envernissat, subestructura de suport amb llates de fusta de pi i perfil perimetral de remat d'acer inoxidable tipus U de 4
mm segons planols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1

1

1.185,18

m² Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricador.

1

4

10,40

m² Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIV W2 (hidròfug), segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle. Inclou part proporcional de col.locació de
protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm i formació de juntes, malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 en encontres i juntes i qualsevol treball i material
necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides
en projecte.

1

3

15.115,24

m² Reparació d'enguixat parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat. Inclou part proporcional de col.locació de
protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm i formació de juntes i qualsevol treball i
material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques
definides en projecte.

1

2

145,85

PRESSUPOST A645_21

Capítol

1

24,39

ACABATS VERTICALS

87,98

888,60

6.445,51

m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, de 15 mm d'espessor i cantell afinat (ba), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm. Inclou formació de pendents si és necessàri,
preparació d'encontres, la formació d'encaixos i tabiques, perforacions per a la col·locació de les lluminàries o elements de
climatització/ventilació, desplaçament de totes les instal.lacions afectades pel canvi d'alçada, registres de DM amb sistema
d'obertura ocult de 70x70, petit material i tots els treballs necessaris per deixar l'unitat d'obra perfectament acabada segons
EUR

9
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10

indicacions de la Direcció Tècnica.

1

1,000

49,600

49,600

2

1,000

11,600

11,600

4

1,000

171,900

171,900

5

1,000

25,400

25,400

7

1,000

7,000

7,000
265,500

2

K93A13D0

1

1,000

E9371CHX

1,000

Recrescut sobre coberta
existent

1,000

8,600

0,200

1,720

2

Realització de rampa

1,000

6,300

0,100

0,630

3

Recrescut sobre forjat

1,000

9,200

0,200

1,840

E9VZ191K

1

5

1

6

1

7

145,09

607,93

1,200

14,400

13,77

198,29

14,400

65,900

65,900
65,900

21,13

1.392,47

65,900

8,62

568,06

m² Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

1,000

E9U21BAX

4,190

m² Paviment de terratzo llis igual a l'existent col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre base de morter amb
sorra i rejuntades amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles.

1,000

E9Z2A100

162,79

ml Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

12,000

E9C1231X

162,79

m³ Recrescut de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 n/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, de gruix variable incloent formació de pendents. Inclou la col.locació de passatubs de pvc segons plànols detall i/o
indicacions de la Direcció Facultativa.

1

4

6.995,93

pa Reparació de paviment de Terratzo amb morter de reparació del mateix color en zones on s'ubicaben les mampares
modulars, divisòries i les escales de cargol.

1,000
3

26,35

65,900

65,900

ml Sòcol de terratzo llis igual a l'existent, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
EUR
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Pàg.:

1

PL SUP

1,000

186,300

186,300

2

PL INF

1,000

23,200

23,200
209,500

8

E865UAXX

1,000

7,900

7,900
7,900

E9Z000X1

1

Canvi de paviment

E9V2A5RN

2,000

1,600

12,000

3,200

1,000

7,900

1

1,000

79,000

79,000

2

1,000

204,200

204,200

TOTAL 01 .0C .04
Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0D

FUSTERIES

EAQDXLO5

742,92

90,73

716,77

m² Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricador.

283,200

1

61,91

7,900
7,900

E898K2X2

330,05

m² Revestiment de parament horitzontal amb llistons de fusta d'iroko de mides i juntes com a l'edifici existent. inclou els
treballs d'envernissat, subestructura de suport amb llates de fusta de pi i perfil perimetral de remat d'acer inoxidable tipus U
de 4 mm segons planols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1

12

103,14

12,000
12,000

E865UA2X

633,90

ml Esglaó de pedra artificial igual al existent, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires
davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8.

1

11

80,24

ml Junta de paviment, formada per pletina d'acer inoxidable de 10 mm de gruix i d'alçada variable, fixat mecànicament al
paviment segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

3,200
10

1.659,24

m² Paviment amb llistons de fusta d'iroko de mides i juntes segons especejament definit en plànols. Inclou els treballs
d'envernissat, subestructura de suport amb llates de fusta de pi i perfil perimetral de remat d'acer inoxidable en U de 4 mm
segons planols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1

9

7,92

11

ACABATS HORITZONTALS

7,17

2.030,54

16.038,89

ut P0_1 Adaptació de porta d'una fulla batent per a interior de fusta amb una tarja superior de vidre laminar 3+3, igual a les
existents, de cares llises xapades amb fullola de DM de 5mm de gruix pintada a l'esmalt sintètic color a escollir per al DF, i
estructura interior de fusta, de gruix total 45mm, de mides totals 95x280cm. Inclou reixa de ventilació, marc de fusta per a
qualsevol gruix d'envà, tapetes amb inglets als escaires, manetes d'alumini de la casa ´´ocariz´´ o equivalent, pany de cop,
topall a peu de porta, ferratges, frontisses del mateix color que les manetes i tot el necessari per a deixar l'element
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

12

perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1

2,000

2,000
2,000

2

EAQDZLO5

1

12,000

EAF7LX4B

1

12,000

2,000

EAF7LXX2

1

458,05

2,000
793,52

2,000

EAF7LXX3

1

1.587,04

ut P_04 Subministrament i muntatge de finestra formada per sis fulles fulles fixes de buit d'obra de 570x280cm, d'alumini
anoditzat color negre mat sense trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats
de perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, escopidors i folrat de brancals i dintells de
planxa d'alumini lacat de 3mm de gruix, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments, peces especials, premarcs i reforços
amb tub d'acer galvanitzat i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat
segons planella de fusteries i/o indicacions de la DF.

2,000
2,000 3.274,69

5

5.496,60

ut P_03 Adaptació de finestra formada per dues fulles batents i dues fulles fixes de buit d'obra de 175x350cm, d'alumini
anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de
perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4
amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, escopidors i folrat de brancals i dintells de
planxa d'alumini lacat de 3mm de gruix, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments,
peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, pany i clau, manetes d'acer inoxidable de la casa ocariz o
equivalent, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella
de fusteries i/o indicacions de la DF.

2,000
4

916,10

ut P0_2 Subministrament i muntatge de porta d'una fulla batent per a interior de fusta amb una tarja superior de vidre laminar
3+3, igual a les existents, de cares llises xapades amb fullola de DM de 5mm de gruix pintada a l'esmalt sintètic color a
escollir per al DF, i estructura interior de fusta, de gruix total 45mm, de mides totals 95x280cm. Inclou reixa de ventilació,
marc de fusta per a qualsevol gruix d'envà, tapetes amb inglets als escaires, manetes d'alumini de la casa ´´ocariz´´ o
equivalent, pany de cop, topall a peu de porta, ferratges, frontisses del mateix color que les manetes i tot el necessari per a
deixar l'element perfectament acabat segons planella de fusteries i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

12,000
3

458,05

6.549,38

ut P_05 Subministrament i muntatge de finestra formada per una fulla pivotant de buit d'obra de 275x150cm, d'alumini
anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de
perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4
amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, escopidors i folrat de brancals i dintells de
planxa d'alumini lacat de 3mm de gruix, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments,
peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, pany i clau, manetes d'acer inoxidable de la casa ocariz o
equivalent, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella
de fusteries i/o indicacions de la DF.

2,000

2,000
EUR
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2,000 1.165,70

6

EAF7LXX4

2,000

2,000
2,000

EASA71N2

1,000

1

Vidres del doble espai

45,900

Obra

01

PRESSUPOST A645_21

Capítol

0Z

ESS, PCQ I GR

65,12

FUSTERIES

21.685,48

[D]

[E]

[F]
1,000 1.440,00

PPAU0PCQ

PPAU00MA

1.440,00

pa Partida alçada d'abonament íntegre d'assaigs per al control de qualitat.
[C]

3

2.989,01

pa Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut.
[C]

2

228,91

45,900

TOTAL 01 .0D

PPAU00SS

228,91

m² Làmina adhesiva transparent, de control solar, Sentinel Plus Silver 20 OSW, aplicada en l'envidriament de façana. Inclús
solució sabonosa, per a la neteja de la superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives.

45,900

1

1.587,04

1,000
1,000

ECZ1110A

793,52

ut P_07 Subministre i col.locació de porta tallafocs d'una fulla batent d'acer galvanitzat, EI2-C 60, per a un buit d'obra de
80x210cm. Inclou el pintat, topalls i juntes entumescents per rebre la fulla de la porta, manetes, tiradors, farratges, tapetes,
accessoris, petit material i tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols
detall i/o indicacions de la DF.

1

8

2.331,40

ut P_06 Subministrament i muntatge de finestra formada per dues fulles batents de buit d'obra de 150x190cm, d'alumini
anoditzat color negre mat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base i amb muntants reforçats de
perfils compostos d'acer galvanitzat en calent folrats d'alumini. Envidrament aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4
amb 2 butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini. Inclou persiana enrotllable d'alumini
perfilat C-45 del mateix color i caixa d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a revestir col·locada amb morter,
per a un accionament a través de cinta.
Inclou segellats perimetrals amb silicona neutre color a escollir, tapajunts, escopidors i folrat de brancals i dintells de
planxa d'alumini lacat de 3mm de gruix, elements de ventilació permanent, gomes de neoprè a les juntes d'envidraments,
peces especials, premarcs i reforços amb tub d'acer galvanitzat, pany i clau, manetes d'acer inoxidable de la casa ocariz o
equivalent, i tots els accessoris, elements i treballs necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planella
de fusteries i/o indicacions de la DF.

1

7

13

[D]

[E]

[F]
1,000

450,00

450,00

1,000

522,00

522,00

pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Gestió de residus d'obra nova.
[C]

[D]

[E]

[F]

EUR
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TOTAL 01 .0Z

ESS, PCQ I GR

14

2.412,00
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1
1.1

DADES DEL PROJECTE
OBJECTE
El present document constitueix la memòria de el Projecte Executiu d'Instal·lacions,
definint els criteris de disseny d’execució per a les instal·lacions de la remodelació dels
despatxos del nucli central a planta 3ª i 4ª de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
La present memòria descriu i justifica les instal·lacions d'electricitat, sistema de
climatització, ventilacions i extraccions i contra incendis, projectats per a l'obra de
referència.
Adjunt a la present memòria, s'inclouen els càlculs justificatius, les fitxes dels equips, així
com els plànols per a cadascuna de les instal·lacions projectades.

1.2

PROPIETAT
Empresa: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Àrea d’Arquitectura i Urbanisme corporativa

CIF: Q0818002H
Direcció: Campus de la UAB. Edifici L, 3ª Planta. 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

1.3

1.4

DADES AUTOR DEL PROJECTE
Nom:

Enric Ros i Baró

Col·legiat:

10.239 EIC

Domicili:

C/ Pau Claris 97, 1r-2a

Població:

08009 – BARCELONA

EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
L'emplaçament de l'activitat es troba ubicat a la Facultat de les Ciències de la
Comunicació, ubicada a l’Edifici I, Carrer de la Vinya, s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona

1.5

DESCRIPCIÓ L'EDIFICI
L’edificació consta de quatre plantes amb un espai interior on es troba el nucli d’escales i
ascensors i dues ales simètriques dedicades a aules, espais d’estudi i despatxos.
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La zona on es vol fer l’actuació es els despatxos del nucli central, a la planta tercera i
quarta, a l’ala esquerra segons es mira l’edifici des de la façana principal. Es va fer una
reforma molt semblant l’any 2011 en l’ala simètrica.

Zona de l’actuació
L’estructura de l’edifici és de formigó i la façana és d’obra vista.
La intervenció que es vol implantar consisteix a dividir els espais d’estudi de doble alçada
a la planta 3ª i 4ª, de forma que es generen don locals nous a la planta 4ª. A més, com
l’anterior accés a la planta 4ª es realitzava per unes escales de cargol en aquests espais
de doble alçada que ara desapareixen, s’ha de redistribuir els despatxos existents a planta
4ª per tal de fer espai per instal·lar una passera des del nucli d’escales al passadís central
de planta 4ª.

Estat actual:
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PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

Estat futur:

PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

Al projecte d’arquitectura es pot consultar tota la informació de superfícies i disposició de
les zones.
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2
2.1

INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
NORMATIVA
L’edifici és existent i es troba inscrit en el registre d’instal·lacions de baixa tensió de la
Generalitat, i per tant la normativa de referència és la que corresponia en la data de la
legalització d’aquest.
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques
Complementàries: Decret 842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18
de setembre de 2002.
Normes particulars de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la
instal·lació i muntatge de connexions de servei, línies repartidores, derivacions
individuals, comptadors individuals i centralitzats.
Normes UNE d’obligat compliment publicades pel “Instituto de Racionalización y
Normalización”.
Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HE-3 “Eficiència energètica de les
instal·lacions d’enllumenat” (Real decret 273/2019, de 20 de desembre de 2019).
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEB “Instal·lacions d’Electricitat: Baixa
tensió”, del 1974.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IET “Instal·lacions d’Electricitat: Centres de
transformació”, del 1983.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEI “Instal·lacions d’Electricitat: Enllumenat
interior”, del 1975.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEP “Instal·lacions d’Electricitat: Posada a
terra”, del 1973.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IPP “Instal·lacions de Protecció:
Parallamps”, del 1973.
ASHRAE 90.1 – 2007: Energy Standard for buildings except low rise residential
buildings.

2.2

PREMISES TÈCNIQUES DEL PROJECTE

2.3

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació compren el subministrament d’energia elèctrica a baixa tensió pels aparells
d’enllumenat, climatització, electrodomèstics, serveis i preses de corrent entre altres.
Es realitza una reforma dels despatxos de la planta tercera i quarta de la facultat de
ciències de la comunicació, actualment aquest despatxos ja disposen de la instal·lació
elèctrica, amb aquesta reforma no s’haurà d’ampliar l’escomesa tot i que sí es preveu la
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modificació dels quadres de les zones afectades, substituint alguna de l’aparamenta
existent que es troba desgastada i alguna de les línies que estan en mal estat.
A part es substituirà l’enllumenat de la planta quarta, en la seva totalitat i la dels dos nous
despatxos de planta tercera, per enllumenat de tecnologia LED d’alta qualitat.
Es realitzarà una preceptiva instal·lació de posta a terra de l’estructura de l’edifici, d’acord
a lo especificat en la ITC-BT-18, i tal com es mostra en els plànols adjunts.
La secció dels conductors i de les derivacions de la línia principal de posta a terra serà la
assenyalada per la ITC-BT-19.
2.3.1 Càrregues
Els receptors elèctrics del local son bàsicament els següents:
Enllumenat:
•
•
•

Aparells d’enllumenat de les zones comuns i despatxos.
Enllumenat d’emergència i senyalització.
Enllumenat de terrasses i patis.

Aparells:
•
•

Màquines de climatització i ventilació.
Centrals de telèfon, megafonia, detecció d’incendis i xarxes informàtiques.

Preses:
•

Es dóna servei a les presses de corrent ubicades als diferents recintes amb
subministrament 230V I+N.
2.3.2 Previsió de càrregues

Les càrregues són les existent ja que no s’ha variat.
2.3.3 Connexió de servei
No és objecte del projecte.
2.3.4 Derivació Individual (DI)
No és objecte del projecte.
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2.3.5 Canalitzacions
Els conductors es portaran en muntatge sobre safata de reixeta galvanitzada o be sobre
fals sostre o calaix tècnic dins de tub corrugat reforçat de doble capa, o en muntatge sobre
safata plàstica amb tapa desmuntable en els recorreguts vistos dintre dels despatxos.
Aquests tubs i safates es fixaran als elements constructius mitjançant els accessoris
adequats de forma que es garanteixi la seva instal·lació.
Els baixants als receptors es realitzaran dins de tubs de PVC flexibles corrugats de doble
capa encastats a la paret segons el tipus de instal·lació que marca la UNE-EN 20.460 i la
UNE-EN 50.086; o en el cas que calgui realitzar una instal·lació vista aquesta es realitzarà
dins de tubs de PVC rígid deformable en calent o canals plàstiques aquesta darrera donarà
compliment a la norma UNE-EN 50.085.
Les canalitzacions es realitzaran segons lo especificat en la ITC-BT-20: Sistemes
d’instal·lació i en la ITC-BT-21: Tubs i Canals Protectors.
Els elements de conducció de cables com els tubs, canals i safates seran de del tipus “no
propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.
Les unions dels tubs seran roscades o embotides, essent les característiques dels tubs
rígids les que s’indiquen en la taula 1 de la ITC-BT-21.
Les connexions entre conductors es realitzaran en el interior de caixes de material aïllant.
La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns de connexió o regletes, però mai
per simple retorçament.
2.3.5.1 Tipus de canalitzacions per Baixa Tensió
Canalitzacions per instal·lacions interiors o receptores:

TUB
Tram
horitzontal

Muntatge superficial

CANAL

Tram vertical

Tram
horitzontal

Tram vertical

Rígid (Metàl·lic

Rígid (Metàl·lic

Rígid (Metàl·lic

Rígid (Metàl·lic

o no metàl·lic)

o no metàl·lic)

o no metàl·lic)

o no metàl·lic)

Flexible

Flexible

Muntatge encastat,

corrugats de

corrugats de

trasdossat, etc...

doble capa (No

doble capa (No

metàl·lic)

metàl·lic)
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Muntatge en fals
sostre, calaixos tèc,
etc...

Flexible

Flexible

corrugats de

corrugats de

doble capa (No

doble capa (No

Rígid (Metàl·lic

Rígid (Metàl·lic

metàl·lic)

metàl·lic)

o no metàl·lic)

o no metàl·lic)

Rígid (Metàl·lic

Rígid (Metàl·lic

o no metàl·lic)

o no metàl·lic)

2.3.6 Cables
La distribució de corrent fins als diferents receptors s’ha previst realitzar-la amb conductors
unipolars RZ1-K de 0,6/1 KV o H07Z-K de 450/750 V segons consta a l’annex de càlculs
justificatius. Aquests conductors seran flexibles de coure amb aïllament de XLPE, per una
tensió assignada de 0,6/1 kV i de 450/750 V; seran no propagadors del incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, els conductors amb característiques equivalents a les
de la norma UNE 21123 parts 4 o 5; o la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada
del conductor), compleixen amb aquesta prescripció.
El dimensionat dels conductes es farà segons consta a la UNE-EN 60.423 i aquests
conductors s’identificaran segons el codi de colors, que indica l’apartat 6.2 de la ITC-BT26.
La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns o regletes de connexió, però mai
per retorçat o enrotllament i compliran sempre amb lo indicat en l’apartat 2.11 de la ITCBT-19.
Tota l’estesa de cablejat complirà amb les prescripcions de la normativa CPR.
2.3.6.1 Tipus de cables per Baixa Tensió
Cables per instal·lacions interiors o receptores:

Termoplàstics (PVC2 o PVC3)
300/500
V

450/750 V

Termostables (XLPE2 o XLPE3)

0,6/1

100/100

KV

V

300/500 V

450/750 V

0,6/1 KV

RZ1-K (AS)
H07Z-K
ES05Z1-K

(AS)

Cond. resistents al

(AS)

RC4Z1-K

H07Z-R

foc

ES07Z1-K

(AS)

(AS)

(AS)

H07ZZ-F
(AS)

RZ1-K
(AS+)
SZ1-K
(AS+)
S0Z1-K
(AS+)
RZ1KZ1-K
(AS)
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AL RZ1
(AS)

Cond. per

S1ZZ-F

fotovoltaica

(AS)

Conductors amb
PVC

H03VV-F

H05V-K

RV-K

H05VV-F

H05V-U

ES05VV-

H07V-K

F

H07V-U

RVFV

V0V-K

H07V-R

RVKV-K

RV
VV-K

RVMV-K

Conductors de

H01N2-

H07RN-F

DN-K

goma

D

A07RN-F

DN-F

2.3.7 Dispositius de comandament i protecció
Són els quadres existents a la sala baixa tensió que es mantindran en l’estat futur. Només
es preveu el canvi d’algunes proteccions de forma puntual.
Els dispositius generals de comandament i protecció tindran un poder de tall per la
intensitat de curtcircuit calculat segons lo especificat en la ITC-BT-24. Veure apartat de
càlcul de corrent de curtcircuit per la selecció dels elements.
2.3.8 Protecció contra sobreintensitats
La protecció contra sobreintensitats, degudes a sobrecàrregues dels aparells d’utilització
o a defectes d’aïllaments i curtcircuits, es realitza amb interruptors magnetotèrmics per a
cada circuit, que aniran col·locats en el quadre de comandament i protecció corresponent.
A l’origen de cada circuit s’instal·larà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la
capacitat de tall del qual ha de ser superior a la màxima corrent de curtcircuit prevista.
2.3.9 Protecció contra contactes directes i indirectes
La protecció contra els contactes directes s’aconseguirà mitjançant el recobriment de les
parts actives de la instal·lació amb un aïllament adequat, o bé mitjançant la interposició
d’obstacles que impedeixin, tot contacte accidental amb les mateixes.
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Per a la protecció contra contactes indirectes s’utilitzarà el sistema de connexió a terra de
les masses susceptibles de quedar amb tensió, associat a l’ús d’interruptors diferencials
de tall per intensitat de defecte.
Aquests interruptors seran en general de 30 mA. de sensibilitat per a tots els circuits
excepte ascensor o maquinaria, que seran de 300 mA.
Tots els motors controlats per motors EC, variadors i línies de protecció SAI portaran
diferencials superinmunitzats.
Segons l’apartat 4.1.2. de la ITC-BT-24, s’ha de complir que:

Ra 

50 ó 24 Volts
Ia

On:
Ra = Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les
masses en .
50/24 = Constant per a locals secs o mullats.
Ia = Sensibilitat del diferencial en ampers.
Per a una sensibilitat de 0,03 A. dels aparells de protecció contra contactes
directes/indirectes, la resistència màxima serà de:

R =

24 Volts
= 800 
0,03 A

Prenent però el hipotètic cas de la instal·lació d’aparells diferencials de 0,3 A de defecte
en possibles ampliacions:

R =

24 Volts
= 80 
0,3 A

Es pretén que el valor de la resistència de terra sigui inferior a 10 Ω, tenim que es compleix
que la resistència de terra de la instal·lació no pot originar tensions perilloses per sobre
dels 24V. Ja que:
R  80 
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2.3.10 Intensitats de curtcircuit
Pel càlcul de les corrents de curt circuit, i considerant l’exposat en l’Annex 3 de la Guia
Tècnica d’aplicació del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, tenim que la
tensió en l’inici de la instal·lació en cas de curt circuit es pot considerar com a 0,8 vegades
la tensió de subministrament. Es pren el defecte fase terra com el més desfavorable i es
suposa menyspreable la inductància dels cables. Per tant es pot emprar la següent fórmula
simplificada:

I cc =

0.8  U
R

On:
Icc = Intensitat de curtcircuit.
U = Tensió d’alimentació fase/neutre.
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació.

El valor de R, ha de tenir en compte la suma de les resistències dels conductors entre la
caixa general de protecció i el punt considerat en el que es vol calcular el corrent de curt
circuit. Per al càlcul de R es considera que els conductors es troben a una temperatura de
20ºC, per obtenir així el valor màxim possible de Icc.
Així doncs tindrem per al càlcul la resistència en la derivació principal serà:

R=
R(DI) =



L
S

· L(DI) / S(DI)

On:

 = Resistivitat del coure a 20ºC (0,018  mm²/m per a conductors de coure)
L = Longitud de la Derivació Individual en metres dels dos conductors.
S = Secció de la Derivació Individual en mm².
Aplicant el valor de R calculat, trobem el valor del corrent de curt circuit en l’origen de la
instal·lació. Els interruptors de protecció de la instal·lació del centre es seleccionaran tenint
en conte el valor del corrent de curt circuit calculat.
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2.4

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT
2.4.1 Paràmetres de disseny
Pel disseny de la instal·lació es consideraran els tres factors fonamentals que determinen
el confort visual de la instal·lació d’enllumenat.
•
•
•
•

Nivell d’il·luminació
Índex de reproducció del color
Índex d’enlluernament
Eficiència energètica de la instal·lació.

L’enllumenat ha de proporcionar una llum adequada, durant el temps adequat i lloc
adequat. Segons marca la UNE EN 12461-1: 2003, i les recomanacions UNE 72112 i UNE
72163.
Els nivells d’il·luminació interior venen marcades per a cada zona segons el seu ús.
La eficiència de l’enllumenat preveurà els requisits del DB-HE.3.
2.4.2 Nivell d’il·luminació i uniformitat
S’adoptaran com nivells mitjos mínims d’il·luminació i uniformitats mitges per al càlcul de
la instal·lació els següents valors:
•
•
•
•
•

Passadissos:
Recepció i halls:
Serveis:
Sala d’estudi
Despatx

100 lux
100 lux
200 lux
300 lux
500 lux

2.4.3 Reproducció de color
L’índex de reproducció cromàtica dels LEDs a utilitzar en l’enllumenat interior no haurà de
ser inferior al 85 %, amb una temperatura de color de 3.000 °K.
2.4.4 Condicions d’instal·lació
La instal·lació d’il·luminació complirà amb l’especificat en el DB-HE.3 del CTE, i
especialment amb els criteris ASHRAE, pel que fa a:
•
•

Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI).
Potencia instal·lada. (w/m2)
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•

Sistemes de control i regulació.

Totes les lluminàries del edifici seran amb tecnologia LED.
2.4.5 Enceses i control d’enllumenat
En general es mantindran els mateixos dispositius existents, si bé caldrà de dotar de nous
per a les enceses dels nous locals que apareixen degut a la nova distribució d’espais de
l’edifici.
•
•

Interruptors o commutadors: per a Despatxos i Zones d’estudi.
Sensors de presència: es col·locaran en Zones de pas i comuns.
2.4.6 Enllumenat d’emergència

Es comptarà amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència a les següents zones:
•
•
•
•
•

Tots els recintes.
Totes les escales i passadissos protegits, així com vestíbuls previs de les escales
d’incendis.
Locals de risc especial.
Els locals on s’instal·lin els equips generals de protecció.
Els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat d’aquestes zones.

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia, que entrarà
automàticament en funcionament en produir-se una errada d’alimentació a la instal·lació
d’enllumenat normal.
S’entén per errada el descens de l’alimentació per sota del 70% del valor nominal.
L’autonomia de la il·luminació d’emergència serà com a mínim d’1 hora. S’ha previst un
nivell d’il·luminació de 3 lux al terra en els recorreguts d’evacuació, mesurat a l’eix dels
passadissos i escales i, en els punts on estan situats els equips de protecció contra
incendis d’utilització manual, s’ha d’obtenir un nivell de 5 lux.
Per a la resta d’espais s’ha col·locat la il·luminació d’emergència de manera que s’obtingui
una correcta uniformitat.
Tots els nivells han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets, sostres
i contemplant un factor de manteniment que redueix el rendiment lluminós a causa de la
brutícia de les lluminàries i de l’envelliment dels llums.
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2.5

INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES
2.5.1 Connexió a terra de la instal·lació
Per dimensionar i executar la xarxa i elements de posta a terra, es tindrà en compte el
disposat a la ITC-BT-18.
La instal·lació de connexió a terra de l’edifici és existent i l’abast d’aquest projecte només
contempla la connexió a terra d’aquells nous elements, conductors o canalitzacions
necessaris per a dur a terme la remodelació descrita en aquest document.
Els conductors de protecció seran d’iguals característiques que els conductors de fase,
essent les seves seccions també iguals a les de les fases fins a una secció de 16 mm2.
Pels conductors de fase de secció superior a 16 mm² la secció del conductor de protecció
serà:
•
•

16 < S  35 mm²
S > 35 mm²

16 mm²
S/2, amb un mínim de 16 mm²

On:
S = Secció del conductor de fase.
En la instal·lació dels conductors de protecció, es tindrà en compte:
•
•
•

2.6

No s’utilitzaran conductors de protecció comú per instal·lacions de tensions
nominals diferents.
Els conductors de protecció s’instal·laran en la mateixa envolvent que els dels
conductors actius.
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el
deteriorament mecànic i químic, especialment en els passos a través dels elements
de la construcció.

INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA FOTOVOLTAICA
No és de l’àmbit d’estudi d’aquest projecte ja que no ens trobem en cap cas dintre dels
supòsits recollits al CTE DB-HE per a la obligatorietat de la instal·lació d’un sistema de
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3
3.1

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
NORMATIVA
L’edifici és existent i es troba inscrit en el registre d’instal·lacions tèrmiques de la
Generalitat, i per tant la normativa de referència és la que corresponia en la data de la
legalització d’aquest.
• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis - R.I.T.E (Real Decret 1996 i
Instruccions Tècniques Complementàries.
• Normes UNE exigides des del CTE o altres reglaments i instruccions vigents.
• Normes UNE d'obligat compliment.
• Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries.
• CTE DB-HS, Salubritat, Reial Decret 314/2006 del 16 de març.
• CTE DB-HE, Estalvi d’energia, Reial Decret 314/2006 del 16 de març.
• Ordenances reguladores vigents.
• Codi Tècnic de l'edificació, Document Bàsic HE-1 i 2 "Limitació de la demanda
energètica i Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, respectivament" (Reial Decret
314/2006, de 17 de març) i les seves modificacions.

3.2

PREMISES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
La instal·lació es realitzarà d'acord amb les següents premisses tècniques:
• La generació de calor i fred és existent i centralitzada mitjançant dues refredadores
d’aigua Bomba de Calor que alimenten les diferents unitats terminals que climatitzaran
l’edifici.
• En els equips terminals (ventiloconvectors) que hi hagi intervenció, es preveurà vàlvules
de regulació de 2 vies amb equilibrat dinàmic per a deixar el sistema preparat en cas que
en un futur es vulgui fer el canvi a cabal d’aigua variable..
• Les condicions de confort interior de disseny per les zones serà de de 22ºC a l'hivern i
de 24ºC a l'estiu.
• La instal·lació disposa d'un control i regulació automàtic de tota la instal·lació que cal
mantenir i ampliar.
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3.3

BASES DE PARTIDA
La instal·lació es dissenyarà d'acord amb les següents premisses tècniques:
3.3.1 Condicions exteriors de càlcul
Les condicions exteriors de càlcul considerades per al disseny i càlcul de la instal·lació
són les següents:
Latitud
altitud
Temperatura seca extrema a l'hivern
Temperatura seca d'estiu
Temperatura humida estiu
Oscil·lació mitjana diària
Temperatura mínima de el terreny

41º 37'N
100 m
0 C
33 C
27 C
10,40 C
6,40 C

3.3.2 Condicions interiors de càlcul
Les condicions de confort interior de disseny per les zones administratives i de suport
seran de de 22ºC a l'hivern i de 24ºC a l'estiu.

3.3.3 Cabal d’aire exterior mínim de ventilació
El sistema de ventilació no pateix canvis respecte l’existent, en no incrementar-se la
superfície de l’edifici ni l’ocupació o ús d’aquest, així es considera que la el nous fancoils
a instal·lar es connectaran als conductes de ventilació existents de l’edifici, amb unes
comportes de regulació de cabal per tal de garantir el correcte cabal a cadascun dels
espais de nova creació.
Actualment es disposa de diferents caixes de ventilació destinades a l’aportació d’aire
exterior a l’edifici, aquestes no es modificaran.
La renovació d’aire de l’edifici es fa mitjançant una aportació forçada deixant l’edifici en
lleugera sobrepressió.
L’aportació d’aire exterior, no es modificarà, actualment s’utilitza el fals sostre del passadís
de cada planta com a plènum.
Segons el RITE de 1998 és obligatori dotar de recuperació de calor aquells subsistemes
de climatització major de 3 m3/s (10.800 m3/h) i règim de funcionament major a mil hores
per any.
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Aquest cas no es dóna en el nostre projecte.
3.3.4 Condicions tèrmiques de l’edifici
Els coeficients mitjans k de transmissió tèrmica dels tancaments que delimiten cada unitat
d’ocupació, no superaran els valors indicats en la Norma Reglamentària d’edificació sobre
aïllament tèrmic. Es complirà amb el que s’exposa al capítol HE 1 del Codi Tècnic de la
Edificació.
Coeficients de transmissió de calor dels diferents elements constructius
Per als nous tancaments que se’n derivin de la intervenció en l’edifici, es faran servir
materials que garanteixin les indicacions del CTE DB-HE-01 en el seu Annex E.
3.4

CÀLCUL DE LA DEMANDA
3.4.1 Càlcul de càrregues tèrmiques

S’ha realitzat un re-càlcul de les càrregues tèrmiques per a la nova distribució de les plantes
3ª i 4ª on s’han tingut en compte els següents factors:
-

condicions exteriors
condicions interiors
ocupació
càrregues internes (enllumenat, equipament elèctric)
El càlcul s’ha realitzat independentment per a cada dependència.
Pel que fa a les càrregues internes, s’ha previst una càrrega d’enllumenat corresponent a 10
W/m2 en les oficines.
Els cabals d’aire exterior mínim de ventilació són segons la norma UNE 100-011-91.
L’aportació d’aire es realitzarà sempre a través de les unitats fan-coils de manera que els
despatxos quedaran en lleugera sobrepressió.
Per al càlcul de càrregues tèrmiques, s’ha utilitzat una fulla de càlcul d’Excel basada en el
mètode de càlculs de CARRIER.
Tot seguit es passarà a mostrar de forma resumida els valors obtinguts corresponents a
les càrregues tèrmiques de calefacció i refrigeració. A l’Annex 2 s’adjunten els càlculs de
càrregues tèrmiques.
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3.4.2 Càlcul de la demanda d’ACS
No pertany a l’àmbit d’aquest projecte.
3.5

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
L'objecte d'aquesta instal·lació és obtenir unes condicions de temperatura adequades a
l'ús dels diferents espais mitjançant un sistema format per bombes de calor que
alimentaran unitats interiors (fancoils) a través d’un circuit hidràulic de cabal constant a 2
tubs i climatitzaran totes les estances objecte del projecte.
Els fancoils es situaran al passadís central dintre del cel ras i mitjançant una xarxa de
conductes es distribuirà l’aire a l’interior de cada estança. La difusió de l’aire serà
mitjançant difusors linials en el cel ras de l’interior dels locals. El retorn es farà igualment
per difusors linials de sostre i es conduirà fins al passadís que farà de plènum.

3.6

PRODUCCIÓ DE CALOR I FRED
El sistema de producció tèrmica és existent i suficient donat que no s’incrementa la
superfície construïda, l’ocupació o l’ús de l’edifici.
3.6.1 Selecció d’equips
No forma part de l’abast del projecte.
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3.7

CIRCUIT HIDRÀULIC

S’ha previst modificar alguns trams de la xarxa de distribució d’aigua existent, aquests
trams seran algun tram de planta tercera, els que pugen de planta tercera a planta quarta
i la distribució de planta quarta, en la seva totalitat.
S’ha previst retirar tota la canonada que queda fora d’ús.
Les xarxes de canonades de distribució d’aigua estaran construïdes amb canonada d’acer
estirat DIN 2440. Tots els suports seran del tipus isofònics per tal d’evitar la transmissió de
sorolls i vibracions a la estructura del edifici.
Tota la canonada anirà aïllada amb coquilla d’escuma elastomèrica de cèl·lula tancada i
barrera de vapor, igualment les vàlvules, els filtres i la resta d’accessoris, tenint molta
cura d’evitar ponts tèrmics que poden originar condensacions. Els trams que passin per
l’exterior aniran recoberts amb xapa d’alumini de 0,6 mm de gruix i les juntes siliconades.
A l’Annex 1 s’adjunten els càlculs de canonades hidràuliques
3.7.1 Aïllament canonades
Tota la canonada anirà aïllada amb aïllament d’escuma elastomèrica de cèl·lula tancada
i barrera de vapor, d’un gruix segons RITE IT 1.2.4.2; aniran aïllades igualment les
vàlvules, els filtres i la resta d’accessoris, tenint molta cura d’evitar ponts tèrmics que
poden originar condensacions.
Per al càlcul d’aquest aïllament, s’ha utilitzat el procediment simplificat del RITE IT 1.2.4.2.
Els espessors mínims d’aïllaments tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre
exterior de la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid a la xarxa per a un
material amb conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0,04 W/(m·K) han de ser els
indicats en la següent taula:
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3.7.2 Dilatació canonades
Tal com diu la IT 1.3.4.2.6 del RITE, els elements de dilatació, s’han de dissenyar i calcular
segons la norma UNE 100156. De la mateixa manera, es seguiran les altres directrius de
la mateixa IT 1.3.4.2.6 del RITE per assegurar la dilatació i flexibilitat de les canonades
en el circuit hidràulic.
3.7.3 Dimensionat
El dimensionat de canonades ha estat realitzar per el fabricant. Es detallen les seves
dimensions en els plànols adjunts.
3.8

TRACTAMENT D’AIRE
3.8.1 Unitats interiors

S’ha previst retiar totes les unitats interiors que actualment donen servei els despatxos que
es reformaran, per substituir-los per uns de nous amb millors característiques acústiques
i rendiment. Disposaran de ventilador inverter de capacitat de regulació continua 0...10 V.
Per al condicionament de les diferents dependències s’instal·laran, on faci falta, fan-coils
en el fals sostre dels passadís per a cobrir la demanda de cada zona nova.
Els fan-coils seran dels tipus FCZI-P de AIRLAN o similar. Estan dimensionats per
funcionar amb la velocitat mitjana del ventilador de manera que el nivell acústic estigui dins
els límits desitjats. Els seus ventiladors són inverter de forma que la regulació de velocitat
és contínua entre 0 ... 100%
Cada unitat terminal anirà connectada a un desguàs i disposarà d’un sifó d’estanqueitat
per facilitar l’evacuació dels condensats i evitar l’entrada d’olors del sistema de desguàs
general.
Les característiques de les unitats terminals són les següents:
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Taula selecció fancoils

Taula característiques fancoils

3.9

CONDUCTES
3.9.1 Xarxa de conductes i aïllament

La distribució de l’aire es realitzarà a través de conductes rectangulars de fibra de vidre
tipus CLIMAVERNETO, amb aïllament de gruix segons RITE 1.2.4.2.

La distribució de l’aire des del conducte rectangular fins el difusor es fa en cada cas com
s’indica en plànols.
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La distribució i les dimensions dels conductes estan indicats en la documentació gràfica,
i sempre discorreran pel fals sostre.

3.9.2 Dimensionat
Mètode de càlcul per a les xarxes de conductes
Per al càlcul de les seccions del conductes d’aires s’ha utilitzat com a mètode de càlcul,
el mètode de pèrdua de càrrega constant.
Aquest mètode consisteix en fixar la pèrdua de càrrega a partir de les característiques del
primer tram, i dimensionar la resta de trams per tal que aquesta pèrdua de càrrega es
mantingui constant per a tots els ramals.
El càlcul es realitza segons el procediment següent.
Càlcul del cabal: Inicialment, es determina el cabal d’aire que passarà per cadascun dels
trams que formen la xarxa de ventilació o climatització que s’està tractant.
Càlcul de la pèrdua de càrrega unitària: Fixant la velocitat del tram d’entrada i mitjançant
la corba Q-V-D-P d’un conducte d’un material concret, s’obtindria la pèrdua de càrrega
per metre del primer tram.
Segons el ‘MANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO’ de Carrier, per aproximar aquesta
corba i així facilitar el càlcul, s’ha utilitzat la següent fórmula:

On:

Els conductes es calculen de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui inferior
a 1 Pa/m, i velocitat inferior a 7 m/s.
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El dimensionament i disposició dels conductes es realitza de forma que la diferència entre
els valors extrems de la pressió diferencial per un mateix ventilador no sigui superior al
15% del seu valor mitjà.
Així mateix, tot el recorregut dels conductes es reflecteix en els plànols.
A l’annex de càlcul IV s’adjunta el càlcul de conductes.
3.9.3 ESTANQUEITAT XARXA DE CONDUCTES
L’estanqueïtat de la xarxa de conductes compleix la IT 1.2.4.2.3 la qual proposa la
següent equació:

I tot seguit es defineixen les quatre classes d’estanqueïtat

3.9.4 Comportes d’equilibrat i regulació
Com cada local disposa de coma mínim una unitat terminal per a la seva climatització, no
són necessàries comportes de control de cabal d’aire. Tot i això s’han seleccionat
elements difusors amb regulació de cabal per tal de poder fer un mínim ajust de cabal des
de la mateixa estança.
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3.10

UNITATS TERMINALS

La difusió d’aire es realitzarà per difusors linials instal·lats en el cel ras de l’interior dels
locals a climatitzar. A la documentació gràfica es pot trobar la situació de cada element.
Es comprova que la velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantingui dins el límits del
benestar i dins els límits màxims de potència sonora permesa per cada tipus de
dependència, segons la IT 1.1.4.1.3 i la següent fórmula:

3.11

REGULACIÓ I CONTROL

El sistema de control de l’edifici haurà d’acollir els nous elements a instal·lar integrant-los
dintre del programa de gestió general de l’edifici.
S’ha previst la instal·lació de termòstats de superfície amb controlador de fancoil integrat,
amb les següents característiques:
-

On/Off
Lectura de la temperatura ambient
Canvi de consigna de temperatura
Regular el ventilador amb senyal de 0...10V.
Ordre de senyal de control de vàlvula 0...10V.
Alarma de filtre
S’haurà de “cosir” tots els controladors amb un cable de bus i portar-lo fins al quadre de
control ubicat a la sala de calderes. També caldrà unes feines d’enginyeria i programació
per a la seva integració al sistema de control centralitzat de l’edifici, que és de la firma
Schneider.
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S’ha contactat amb l’empresa que gestiona el manteniment de l’eina informàtica de
control centralitzat per tal de dissenyar uns elements compatibles i de les prestacions
adients i similars a les existents.
Existiran a més 2 contactors al quadre elèctric per a l’activació o apagada de les línies
d’alimentació elèctrica dels fancoils.
3.11.1 Equips de camp
Aquests equips formen el primer nivell de la regulació i control. En primer lloc es realitzarà
la adquisició de les dades de la instal·lació. Corresponent a:
•
•
•
•
•
•
•

Sondes de temperatura i humitat
Pressòstats diferencials de colmatació de filtres.
Variadors de freqüència.
Maniobres i estats dels elements de maniobra del quadre elèctric. (motors,
bombes, enllumenat, etc...)
Posició de comportes d’aire de clima, free-cooling...
Actuadors de vàlvules de control
Actuadors de recuperadors d’energia

A més a més es recolliran alarmes dels equips i sistemes més importants que conformen
la instal·lació
Totes les instal·lacions tèrmiques estaran dotades dels sistemes de control automàtic
necessaris per a que es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny previstes,
ajustant els consums d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica.
A les zones on s’instal·lin fancoils per climatitzar espais específics, es disposarà de
sistemes de control de temperatura per ajustar la temperatura de forma independent en
les diferents estances. Aquest control es realitzarà amb un termòstat ambient situat a
cada sala.
3.11.2 Comptabilització de consums.
No forma part de l’abast d’aquest projecte.

3.12 EXTRACCIÓ D’AIRE
De la mateixa forma que la instal·lació de ventilació, l’extracció d’aire no forma part de
l’abast d’aquest projecte. Veure el capítol de ventilació per a la descripció del sistema
actual.
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4
4.1

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:

•
•
•

•
•
•

•
4.2

Codi Tècnic de l'edificació, document bàsic SI "Seguretat en cas d'incendi" i les seves
modificacions.
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. Llei 3/2010 de l'18 de febrer (DOGC: 03/10/10).
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les
seves propietats de reacció i de resistència enfront de foc. RD 312/2005 (BOE:
02/04/2005).
Normes UNE d'obligat compliment.
Ordenances municipals de Barcelona.
Taules d'interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI), especialment
la DT-2 d'evacuació de fums en els aparcaments, la DT-8 de trasters en els aparcaments i
la DT-11 de vestíbul d'independència de l'escala especialment protegida.
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis. RIPCI.
PREMISES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
La instal·lació es realitzarà d'acord amb les següents premisses tècniques:

•
•
•
•
•

4.3

L’edifici consta d’una instal·lació de protecció d’incendis existent
En el projecte no hi ha cap canvi substancial respecte dels requisits previs. Llevat del nou
accés a planta 4ª
Tots els elements existents de detecció i extinció d’incendis hauran de mantenir-se en el
seu lloc d’origen després de les intervencions.
S’incrementarà la instal·lació de BIEs en una unitat ubicada a la planta 4ª per possibilitar
l’extinció en cas d’un foc en aquesta ubicació.
Tots els equips de protecció contra incendis, així com les sortides i recorreguts d'evacuació
han d'estar degudament senyalitzats i il·luminats mitjançant senyals i llums d'emergència.
INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D’INCENDIS
La instal·lació automàtica d’incendis tindrà la funció de recepció de les senyals d’alarma
procedents dels punts a on hi estiguin instal·lats els mòduls detectors i polsadors manuals
d’alarma.
El sistema de detecció serà mitjançant sistema analògic.
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La instal·lació de detecció del local en qüestió es connectarà al llaç corresponent de la
central de detecció existent a l’edifici.
La nova instal·lació s’anirà a connectar al bus resistent al foc amb cable bus bicolor trenat
amb funda i pantalla d’alumini de 2x1,5 mm2.
Els detectors que s’instal·laran seran del tipus òptics analògics i en els espais entre cel ras
i sostre superiors a 80 cm s'haurà de posar detector.
Compliran amb la norma EN54-7/9 i totes les seves homologacions.
Els polsadors d’alarma direccionables estaran situats a prop de les sortides, a menys de
25 m de distància de qualsevol punt, i estaran indicats clarament amb la seva senyalització
fotolluminiscent.
Seran de plàstic vermell en instal·lació de superfície i situats a una distància de 1.5 m del
terra.
S’instal·laran també una sirena d’alarma convencional a 24V connectada a un mòdul de
control.
4.4

EXTINCIÓ D’INCENDIS
4.4.1 XARXA D’EXTINTORS PORTÀTILS
Els extintors es distribuiran de forma que la distància a recórrer des de qualsevol punt no
superi els 15 mts, tal com estan indicats en plànols.
Es col·locaran principalment a prop de les vies d’evacuació i dels polsadors d’alarma amb
la fi d’agrupar els elements de la instal·lació de protecció contra incendis.
El tipus d’agents extintors escollits, fonamentalment, són els pols seca polivalent ABC.
Els extintors seran del tipus Homologat, amb sistema de pressurització interior, amb
boquilla i màniga direccional de sortida de l’agent extintor.
La seva col·locació serà de manera que la part alta es trobi entre 0,8 i 1,2 mts de distància
màxima al terra.
Sobre els mateixos es col·locaran plaques de senyalització segons normes UNE amb
pintura fotolluminiscent i a una alçada màxima de 3 mts. Es subministraran amb placa
identificativa AENOR.
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4.4.2 MÀNEGUES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS (BIEs)
L'equip mànega (BIE 25) existent es traslladarà des de el punt existent fins al punt indicat
al plànol.
S'haurà de buidar tot el circuit d'aigua existent i tornar a omplir.
La canonada es realitzarà amb canonada d’acer galvanitzat DIN 2440 ST-35 de diàmetre
11/4" amb accessoris necessaris per una correcta estanqueïtat. .
Tota la canonada anirà pintada en color normalitzat.
El nou BIE es col·locarà en el lloc indicat al plànol de forma que la distancià màxima des
de qualsevol punt de la planta fins a un equip no superi els 25 mts.
Sobre la BIE es col·locarà una placa de senyalització segons normes UNE amb pintura
fotolluminiscent i a una alçada màxima de 3 mts
4.5

SENYALITZACIÓ DE MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ
En cas que no existeixin o es facin malbé durant les obres, tots els mitjans de proteccions
contra incendis d'utilització manual que no quedin fàcilment localitzables estan
assenyalats segons es descriu en la memòria sobre instal·lació de proteccions contra
incendis i a la documentació gràfica segons els detalls.
Els senyals seran les definides per la norma UNE 23033-1 i les seves mesures s'ajustaran
al que expressa la següent taula:
DISTÀNCIA OBSERVACIÓ A
SENYAL

MIDA DE SENYALS

≤ 10 m.

210 X 210 mm.

ENTRE 10 m. i20 m.

420 X 420 mm.

ENTRE 20 m. i30 m.

594 X 594 mm.

4.5.1 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
En cas que no existeixin o es facin malbé durant les obres, s'instal·laran els següents
rètols, segons sigui el cas:
•
•

"SORTIDA": Per a indicar una sortida d'ús habitual.

"SORTIDA D'EMERGÈNCIA": Per a indicar la sortida que està prevista per a ús exclusiu
en aquesta situació.
pàgina 30 de 37

FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

•

•

"SENSE SORTIDA": A tota porta que no sigui sortida i estigui en un recorregut senyalitzat
i que no tingui cap indicació relativa a la funció del recinte al què dóna accés i pugui induir
a error a l'hora de l'evacuació.
"NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI": S'indicaran així els ascensors i altres vies que no
puguin ser utilitzades en cas d'emergència.

Es senyalitzaran els recorreguts d'evacuació dels que des del seu origen no sigui visible
directament la sortida, i en particular davant de tota sortida de recinte amb ocupació per sobre
de 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
Se senyalitzaran els recorreguts d'evacuació a les alternatives que puguin induir a error en
l'evacuació.
Els senyals seran les definides per la norma UNE 23033-1 i les seves mesures s'ajustaran al
que expressa la taula de l'apartat anterior.
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5
5.1

INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
NORMATIVA

La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
•
•
•
•
5.2

Reial Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els edificis per a
l’accés als serveis de Telecomunicacions.
Reial Decret 346/2011, de 11 de marzo, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de les
Infraestructures Comuns de Telecomunicació.
Ordre CTE/1644/2011, de 10 de juny, per la que se desenvolupa el Reglament Regulador
de les Infraestructures Comuns de Telecomunicació.
Normes UNE d’obligat compliment.
INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE

Les instal·lacions de senyals febles previstes en projecte són:
•
5.3

La instal·lació de telefonia i dades.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
5.3.1 Veu i dades

Degut a la pròpia remodelació proposada al projecte apareixen dos nous espais a la planta 4ª,
que caldrà dotar a més de les instal·lacions comentades de força, enllumenat, climatització,
ventilació i protecció d’incendis, també de preses de connexió de veu i dades.
Aquestes preses s’inclouran a caixes tipus llocs de treball (juntament amb les preses de corrent
corresponents) en els llocs indicats a la documentació gràfica adjunta en aquest projecte.
La connexió d’aquestes preses punt a punt amb el rack informàtic de l’edifici mitjançant cablejat
UTP de 4 parells trenats Cat. 6 NO FORMA PART D’AQUEST PROJECTE. Aquest cablejat
discorrerà per safates existents pels muntants i recorreguts existents a l’edifici, o per tub
corrugat de flexible de PVC quan vagi encastat per les parets que caldrà deixar instal·lat durant
l’execució de la obra.
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6

ANNEX I: CÀLCULS
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Proyecto:

CALCUL DE CARREGUES FRIGORIFIQUES
FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

VENTANAS (m2 )

TRANSMISION

PARED EXTERIOR (m2 )

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )
C. INT.

20,2 kcal/kg
11,5 kcal/kg
CAUDAL
28,8 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Sombra
SOLEADO

BAJA ACTIVIDAD
PERSONAS
INCANDESCENTE
ILUMINACION (W)
APARATOS ELECTRICOS (W)
CARGA LATENTE (W)

RESUMEN FINAL

2,80
(kg/m3)
400
400

TIPO
SOLEADO

C. SIMPLE

0,56

SENSIBLE (W)

3,6

284

3,60

2,7

9

102

15,0

1,20

0

8

11,0

1,20

2

23

11,4
11,0
11,4

1,20
1,30
1,40

7,6
4,5
4,5

121
75
83

LATENTE (W)

666

1
80
200
0

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

C. TOTAL(W)
C. SENSIBLE (W)

67
80
200

35

0

0
29

INFILTRACIONES (m /h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

0

dT

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70
CORTINA INT

1

K, R

3

20000

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS
FACTOR DE SOMBRA

0

DATO
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra

VENTANAS (m2 )

A. E.

ENTALPIA

0
263

0
87

LATENTE
298

SENSIBLE
1.512

0,0 r/h
0,9 r/h

BRUTO

RADIACION

AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

ºC,%HR
33 ºC
62 %
24 ºC
50 %
CALIDAD
IDA 3

MODIFICADO

GENERAL
CONDICIONES

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD RELATIVA. EXT.
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD RELATIVA.INTER

7/4/2021

Revisión:

DESPATX 1
11,37
Nº PERSONAS
SUPERFICIE(m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
HORA SOLAR
8
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

1421_FCC_UAB

Fecha:

CARGAS (W)
TOTAL (W)

1.809
159

TOTAL (W/m2)
REC. ENERGIA
COEF. SEGUR.
CARGAS (W)
TOTAL (W)

0%

0%
0%

SENSIBLE
1.512

LATENTE
298

TOTAL (W/m2)

CARGA PUNTA A LAS

1.809
159
8h

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMPERATURA DEL RECINTO
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN
CAUDAL NOMINAL
RENOVACIONES DEL RECINTO

24
12
358
11,2

ºC
ºC
m3/h
mov/h

VERSION 1.1

CONDICIONES

GENERAL

CALCULO DE CALEFACCIÓN
Sala de Ventas Opción A

1421_FCC_UAB

Fecha:

7/4/2021

Revisión:

0

DESPATX 1
SUPERFICIE (m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
DIFERENCIA
Nº PERSONAS
AIRE EXTERIOR
IDA 3

TRANSMISION

VENTANAS (m2)

2

PARED EXTERIOR (m )

C.I.

EQUIPOS
ILUMINACION

A. E.

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )

INFILTRACIONES (m3/h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

RESUMEN FINAL

Proyecto:

0 ºC
22 ºC
22 ºC
1
29 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
NE
E
SE
S
SO
O
NO
N
SOLEADO

22
35
455 m3/h
14,30 mov/h

2,8

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70

TIPO
SOLEADO

DATO

K

Dt (ºC)

SENSIBLE (W)

3,6

2,7

22

249

15,0

1,20

22

460

11,0

1,20

22

338

11,4
11,0
11,4

1,20
1,30
1,40

22,0
11,0
11,0

349
183
204

0,0 r/h
0,9 r/h

0
212

0
29

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMP. RECINTO
TEMP. IMPULSIÓN
CAUDAL
RENOVACIONES

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS

11,37

CARGA TOTAL BRUTA (W)
COEF. SEGUR.
10%
CARGA TOTAL MAYORADA (W)
RATIO (W/m2)
RECUPERACIÓN
0%
CARGA TOTAL CON RECUP. (W)
RATIO (W/m2)

1.995
200
2.195
193
0
2.195
193

VERSIÓN 1.1.

CONDICIONES

GENERAL

CALCULO DE CALEFACCIÓN
Sala de Ventas Opción A

1421_FCC_UAB

Fecha:

7/4/2021

Revisión:

0

DESPATX 3
SUPERFICIE (m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
DIFERENCIA
Nº PERSONAS
AIRE EXTERIOR
IDA 3

TRANSMISION

VENTANAS (m2)

2

PARED EXTERIOR (m )

C.I.

EQUIPOS
ILUMINACION

A. E.

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )

INFILTRACIONES (m3/h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

RESUMEN FINAL

Proyecto:

0 ºC
22 ºC
22 ºC
1
29 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
NE
E
SE
S
SO
O
NO
N
SOLEADO

22
35
336 m3/h
11,69 mov/h

2,8

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70

TIPO
SOLEADO

DATO

K

Dt (ºC)

SENSIBLE (W)

1,8

2,7

22

124

9,1

1,20

22

279

10,3
24,6
10,3

1,20
1,30
1,40

22,0
11,0
11,0

316
409
184

0,0 r/h
1,0 r/h

0
212

0
29

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMP. RECINTO
TEMP. IMPULSIÓN
CAUDAL
RENOVACIONES

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS

10,28

CARGA TOTAL BRUTA (W)
COEF. SEGUR.
10%
CARGA TOTAL MAYORADA (W)
RATIO (W/m2)
RECUPERACIÓN
0%
CARGA TOTAL CON RECUP. (W)
RATIO (W/m2)

1.525
152
1.677
163
0
1.677
163

VERSIÓN 1.1.

Proyecto:

CALCUL DE CARREGUES FRIGORIFIQUES
FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

VENTANAS (m2 )

TRANSMISION

VENTANAS (m )

PARED EXTERIOR (m2 )

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )
C. INT.

20,2 kcal/kg
11,5 kcal/kg
CAUDAL
28,8 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Sombra
SOLEADO

BAJA ACTIVIDAD
PERSONAS
INCANDESCENTE
ILUMINACION (W)
APARATOS ELECTRICOS (W)
CARGA LATENTE (W)

RESUMEN FINAL

2,80
(kg/m3)
400
400

TIPO
SOLEADO

C. SIMPLE

0,56

SENSIBLE (W)

1,8

298

1,8

2,7

9

51

9,1

1,20

13

160

10,3
24,6
10,3

1,20
1,30
1,40

8,2
4,5
4,5

118
167
75

LATENTE (W)

349

1
72
200
0

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

C. TOTAL(W)
C. SENSIBLE (W)

67
72
200

35

0

0
29

INFILTRACIONES (m /h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

0

dT

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70
CORTINA INT

1

K, R

3

20000

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS
FACTOR DE SOMBRA

0

DATO
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra

2

A. E.

ENTALPIA

0
263

0
87

LATENTE
298

SENSIBLE
1.347

0,0 r/h
1,0 r/h

BRUTO

RADIACION

AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

ºC,%HR
33 ºC
62 %
24 ºC
50 %
CALIDAD
IDA 3

MODIFICADO

GENERAL
CONDICIONES

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD RELATIVA. EXT.
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD RELATIVA.INTER

7/4/2021

Revisión:

DESPATX 3
10,28
Nº PERSONAS
SUPERFICIE(m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
HORA SOLAR
10
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

1421_FCC_UAB

Fecha:

CARGAS (W)
TOTAL (W)

1.645
160

TOTAL (W/m2)
REC. ENERGIA
COEF. SEGUR.
CARGAS (W)
TOTAL (W)

0%

0%
0%

SENSIBLE
1.347

LATENTE
298

TOTAL (W/m2)

CARGA PUNTA A LAS

1.645
160
10 h

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMPERATURA DEL RECINTO
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN
CAUDAL NOMINAL
RENOVACIONES DEL RECINTO

24
12
317
11,0

ºC
ºC
m3/h
mov/h

VERSION 1.1

CONDICIONES

GENERAL

CALCULO DE CALEFACCIÓN
Sala de Ventas Opción A

1421_FCC_UAB

Fecha:

7/4/2021

Revisión:

0

DESPATX 6
SUPERFICIE (m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
DIFERENCIA
Nº PERSONAS
AIRE EXTERIOR
IDA 3

TRANSMISION

VENTANAS (m2)

2

PARED EXTERIOR (m )

C.I.

EQUIPOS
ILUMINACION

A. E.

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )

INFILTRACIONES (m3/h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

RESUMEN FINAL

Proyecto:

0 ºC
22 ºC
22 ºC
1
29 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
NE
E
SE
S
SO
O
NO
N
SOLEADO

22
35
455 m3/h
14,88 mov/h

2,8

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70

TIPO
SOLEADO

DATO

K

Dt (ºC)

SENSIBLE (W)

3,6

2,7

22

249

11,6

1,20

22

355

15,0

1,20

22

460

10,9
11,3
10,9

1,20
1,30
1,40

22,0
11,0
11,0

335
187
196

0,0 r/h
0,9 r/h

0
212

0
29

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMP. RECINTO
TEMP. IMPULSIÓN
CAUDAL
RENOVACIONES

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS

10,92

CARGA TOTAL BRUTA (W)
COEF. SEGUR.
10%
CARGA TOTAL MAYORADA (W)
RATIO (W/m2)
RECUPERACIÓN
0%
CARGA TOTAL CON RECUP. (W)
RATIO (W/m2)

1.993
199
2.193
201
0
2.193
201

VERSIÓN 1.1.

Proyecto:

CALCUL DE CARREGUES FRIGORIFIQUES
FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

VENTANAS (m2 )

TRANSMISION

PARED EXTERIOR (m2 )

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )
C. INT.

20,2 kcal/kg
11,5 kcal/kg
CAUDAL
28,8 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Sombra
SOLEADO

BAJA ACTIVIDAD
PERSONAS
INCANDESCENTE
ILUMINACION (W)
APARATOS ELECTRICOS (W)
CARGA LATENTE (W)

RESUMEN FINAL

2,80
(kg/m3)
400
400

TIPO
SOLEADO

C. SIMPLE

0,56

SENSIBLE (W)

3,6

322

3,6

2,7

9

102

11,6

1,20

12

185

15,0

1,20

19

403

10,9
11,3
10,9

1,20
1,30
1,40

19,3
4,5
4,5

294
77
80

LATENTE (W)

755

1
76
200
0

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

C. TOTAL(W)
C. SENSIBLE (W)

67
76
200

35

0

0
29

INFILTRACIONES (m /h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

0

dT

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70
CORTINA INT

1

K, R

3

20000

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS
FACTOR DE SOMBRA

0

DATO
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra

VENTANAS (m2 )

A. E.

ENTALPIA

0
263

0
87

LATENTE
298

SENSIBLE
2.327

0,0 r/h
0,9 r/h

BRUTO

RADIACION

AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

ºC,%HR
33 ºC
62 %
24 ºC
50 %
CALIDAD
IDA 3

MODIFICADO

GENERAL
CONDICIONES

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD RELATIVA. EXT.
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD RELATIVA.INTER

7/4/2021

Revisión:

DESPATX 6
10,92
Nº PERSONAS
SUPERFICIE(m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
HORA SOLAR
16
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

1421_FCC_UAB

Fecha:

CARGAS (W)
TOTAL (W)

2.625
240

TOTAL (W/m2)
REC. ENERGIA
COEF. SEGUR.
CARGAS (W)
TOTAL (W)

0%

0%
0%

SENSIBLE
2.327

LATENTE
298

TOTAL (W/m2)

CARGA PUNTA A LAS

2.625
240
16 h

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMPERATURA DEL RECINTO
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN
CAUDAL NOMINAL
RENOVACIONES DEL RECINTO

24
12
561
18,3

ºC
ºC
m3/h
mov/h

VERSION 1.1

Proyecto:

CALCUL DE CARREGUES FRIGORIFIQUES
FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

VENTANAS (m2 )

TRANSMISION

PARED EXTERIOR (m2 )

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )
C. INT.

20,2 kcal/kg
11,5 kcal/kg
CAUDAL
144 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra

VENTANAS (m2 )

A. E.

ENTALPIA

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Sombra
BAJO LOCAL

BAJA ACTIVIDAD
PERSONAS
INCANDESCENTE
ILUMINACION (W)
APARATOS ELECTRICOS (W)
CARGA LATENTE (W)

RESUMEN FINAL

0

5

2,80
(kg/m3)
400
400

TIPO
BAJO LOCAL

C. SIMPLE

0,56

SENSIBLE (W)

DATO

K, R

3,6

27

63

11,5

344

2.576

3,60

2,7

9

102

11,5

2,7

9

325

6,3

1,20

9

76

21,6

1,20

13

398

33,2
21,0
33,2

1,20
1,30
1,40

4,5
4,5
4,5

208
143
243

LATENTE (W)

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

C. TOTAL(W)
C. SENSIBLE (W)

337
232
800

174

0

0
144

INFILTRACIONES (m /h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

0

dT

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70
CORTINA INT

5
232
800
0

3

20000

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS
FACTOR DE SOMBRA

0
1.315

0
434

LATENTE
1.489

SENSIBLE
5.938

0,0 r/h
1,5 r/h

BRUTO

RADIACION

AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

ºC,%HR
33 ºC
62 %
24 ºC
50 %
CALIDAD
IDA 3

MODIFICADO

GENERAL
CONDICIONES

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD RELATIVA. EXT.
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD RELATIVA.INTER

7/4/2021

Revisión:

E. TREBALL 1
33,18
Nº PERSONAS
SUPERFICIE(m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
HORA SOLAR
17
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

1421_FCC_UAB

Fecha:

CARGAS (W)
TOTAL (W)

7.427
224

TOTAL (W/m2)
REC. ENERGIA
COEF. SEGUR.
CARGAS (W)
TOTAL (W)

0%

0%
0%

SENSIBLE
5.938

LATENTE
1.489

TOTAL (W/m2)

CARGA PUNTA A LAS

7.427
224
17 h

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMPERATURA DEL RECINTO
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN
CAUDAL NOMINAL
RENOVACIONES DEL RECINTO

24
12
1.386
14,9

ºC
ºC
m3/h
mov/h

VERSION 1.1

CONDICIONES

GENERAL

CALCULO DE CALEFACCIÓN
Sala de Ventas Opción A

TRANSMISION

1421_FCC_UAB

Fecha:

7/4/2021

Revisión:

0

E. TREBALL 1
SUPERFICIE (m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
DIFERENCIA
Nº PERSONAS
AIRE EXTERIOR
IDA 3

VENTANAS (m2)

PARED EXTERIOR (m2)

C.I.

EQUIPOS
ILUMINACION

A. E.

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )

INFILTRACIONES (m3/h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

RESUMEN FINAL

Proyecto:

0 ºC
22 ºC
22 ºC
5
144 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
NE
E
SE
S
SO
O
NO
N
BAJO LOCAL

22
35
871 m3/h
9,38 mov/h

2,8

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70

TIPO
BAJO LOCAL

DATO

K

Dt (ºC)

SENSIBLE (W)

3,6

2,7

22

249

11,5

2,7

22

794

6,3

1,20

22

193

21,6

1,20

22

663

33,2
21,0
33,2

1,20
1,30
1,40

11,0
11,0
11,0

509
349
594

0,0 r/h
1,5 r/h

0
1.061

0
144

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMP. RECINTO
TEMP. IMPULSIÓN
CAUDAL
RENOVACIONES

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS

33,18

CARGA TOTAL BRUTA (W)
COEF. SEGUR.
10%
CARGA TOTAL MAYORADA (W)
RATIO (W/m2)
RECUPERACIÓN
0%
CARGA TOTAL CON RECUP. (W)
RATIO (W/m2)

4.413
441
4.854
146
0
4.854
146

VERSIÓN 1.1.

Proyecto:

CALCUL DE CARREGUES FRIGORIFIQUES
FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

VENTANAS (m2 )

TRANSMISION

PARED EXTERIOR (m2 )

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )
C. INT.

20,2 kcal/kg
11,5 kcal/kg
CAUDAL
86,4 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra

VENTANAS (m2 )

A. E.

ENTALPIA

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
Sombra
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
Sombra
SOLEADO

BAJA ACTIVIDAD
PERSONAS
INCANDESCENTE
ILUMINACION (W)
APARATOS ELECTRICOS (W)
CARGA LATENTE (W)

RESUMEN FINAL

0

3

2,80
(kg/m3)
400
400

TIPO
SOLEADO

C. SIMPLE

0,56

SENSIBLE (W)
477

DATO
11,3

K, R
65

dT

11,26

2,7

9

318

21,0

1,20

22

630

22,4
21,0
22,4

1,20
1,30
1,40

22,1
4,5
4,5

690
143
164

LATENTE (W)

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

C. TOTAL(W)
C. SENSIBLE (W)

202
157
800

105

0

0
86

INFILTRACIONES (m /h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

0

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70
CORTINA INT

3
157
800
0

3

20000

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS
FACTOR DE SOMBRA

0
789

0
260

LATENTE
894

SENSIBLE
3.842

0,0 r/h
1,4 r/h

BRUTO

RADIACION

AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

ºC,%HR
33 ºC
62 %
24 ºC
50 %
CALIDAD
IDA 3

MODIFICADO

GENERAL
CONDICIONES

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD RELATIVA. EXT.
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD RELATIVA.INTER

7/4/2021

Revisión:

E. TREBALL 4
22,39
Nº PERSONAS
SUPERFICIE(m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
HORA SOLAR
18
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

1421_FCC_UAB

Fecha:

CARGAS (W)
TOTAL (W)

4.735
211

TOTAL (W/m2)
REC. ENERGIA
COEF. SEGUR.
CARGAS (W)
TOTAL (W)

0%

0%
10%

SENSIBLE
4.226

LATENTE
983

TOTAL (W/m2)

CARGA PUNTA A LAS

5.209
233
18 h

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMPERATURA DEL RECINTO
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN
CAUDAL NOMINAL
RENOVACIONES DEL RECINTO

24
14
1.196
19,1

ºC
ºC
m3/h
mov/h

VERSION 1.1

CONDICIONES

GENERAL

CALCULO DE CALEFACCIÓN
Sala de Ventas Opción A

TRANSMISION

1421_FCC_UAB

Fecha:

7/4/2021

Revisión:

0

E. TREBALL 4
SUPERFICIE (m2)
UAB
1421_REMODELACIÓ PLANTES 3 I 4 FACULTAT CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
BARCELONA
ALTURA (m)

LOCAL:
CLIENTE:
PROYECTO:
PROVINCIA:

TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
DIFERENCIA
Nº PERSONAS
AIRE EXTERIOR
IDA 3

VENTANAS (m2)

PARED EXTERIOR (m2)

C.I.

EQUIPOS
ILUMINACION

A. E.

TECHO (m2 )
TABIQUES INTERIORES (m2 )
SUELO (m2 )

INFILTRACIONES (m3/h )
AIRE EXTERIOR (m3/h)

RESUMEN FINAL

Proyecto:

0 ºC
22 ºC
22 ºC
3
86 m3/h

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
H
NE
E
SE
S
SO
O
NO
N
SOLEADO

22
35
737 m3/h
11,76 mov/h

2,8

K (Kcal/ h ºC m2)
1,20
1,20
1,30
1,40
2,70

TIPO
SOLEADO

DATO
11,3

K
2,7

Dt (ºC)
22

SENSIBLE (W)
778

21,0

1,20

22

645

22,4
21,0
22,4

1,20
1,30
1,40

22,0
11,0
11,0

687
349
401

0,0 r/h
1,4 r/h

0
637

0
86

CAUDAL CLIMATIZADOR
TEMP. RECINTO
TEMP. IMPULSIÓN
CAUDAL
RENOVACIONES

TECHO
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
VENTANAS

22,39

CARGA TOTAL BRUTA (W)
COEF. SEGUR.
10%
CARGA TOTAL MAYORADA (W)
RATIO (W/m2)
RECUPERACIÓN
0%
CARGA TOTAL CON RECUP. (W)
RATIO (W/m2)

3.496
350
3.846
172
0
3.846
172

VERSIÓN 1.1.

12

TOTAL

PLANTA 4ª

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

ESPAI TREBALL 1
ESPAI TREBALL 2
DESPATX 01
DESPATX 02
DESPATX 03
DESPATX 04
DESPATX 05
DESPATX 06
ESPAI TREBALL 3.1
ESPAI TREBALL 3.2
ESPAI TREBALL 4.1
ESPAI TREBALL 4.2

PLANTA 3ª
PLANTA 3ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª
PLANTA 4ª

UNITATS Tipus

Planta

Recinte

172,9

11,195
11,195

33,18
33,18
11,37
10,28
10,28
9,51
9,44
10,92
22,39

m2

SUPERFÍCIE

2,8
2,8

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

Alçada

www.arcbcn.cat

484,2

31,3
31,3

92,9
92,9
31,8
28,8
28,8
26,6
26,4
30,6
62,7

m3

VOLUM

36.027

7.427,4
7.427
1.809
1.645
1.645
1.521
1.510
2.625
2.604
2.604
2.604
2.604

W

232,6
232,6

223,9
223,9
159,1
160,0
160,0
160,0
160,0
240,3
232,6

W/m2

CÀRREGA
FRIG.

802

86
86

144,0
144
29
29
29
27
26
29
173

m3/h

VENTILACIÓ

2,76
2,76

1,55
1,55
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,94
2,76

Renovacions/h

RENOVACIONS

CÀLCUL DE CÀRREGUES - RESUM

POT. FRIG.

1.385,8
1.386
358
317
317
293
291
561
598
598
598
598

m3/h

Cabal Màquina
FRED

19,07
19,07

14,92
14,92
11,24
11,00
11,00
11,00
11,00
18,34
19,07

mov/h

MOVIMENTS

28.234

4.854
4.854
2.195
1.677
1.677
1.551
1.540
2.193
1.923
1.923
1.923
1.923

W

POT. CAL.

172
172

146
146
193
163
163
163
163
201
172

W/m2

CÀRREGA CAL.

DATA

CODI

RESUM CÀRREGUES TÈRMIQUES EXCEL

08009.Barcelona

Tel..93.487.13.48

PROJECTE

c/.Pau.Claris.97.1-2

871
871
455
336
336
311
309
561
369
369
369
369

m3/h

Cabal
Màquina
CALOR

11,76
11,76

9,38
9,38
14,30
11,69
11,69
11,69
11,69
18,34
11,76

mov/h

MOVIMENTS



V.D

 Re

N-D1
DESP-1
N-D7
DESP-7
N-D2
DESP-2
N-D3
DESP-3
N-T3
TREB-3.1
TREB-3.2

N-D6
DESP-6
N-D8
DESP-8
N-D5
DESP-5
N-D4
DESP-4
N-T4
TREB-4.1
TREB-4.2

N-T1

N-T2

MUNT 3ªA
N-D1
N-D1
N-D7
N-D7
N-D2
N-D2
N-D3
N-D3
N-T3
N-T3

MUNT 3ªB
N-D6
N-D6
N-D8
N-D8
N-D5
N-D5
N-D4
N-D4
N-T4
N-T4

EXIST_A

EXIST_B

7.426

7.426

13.384
2.624
10.760
2.521
8.239
1.510
6.729
1.521
5.208
2.604
2.604

11.974
1.809
10.165
1.669
8.496
1.644
6.852
1.644
5.208
2.604
2.604

W

Potència

1,24E-06

25

25

32
20
32
20
32
15
25
15
25
20
20

32
15
32
15
32
15
25
15
25
20
20

mm.

Diàm Nom.

27,3

27,3

36,0
21,7
36,0
21,7
36,0
16,1
27,3
16,1
27,3
21,7
21,7

36,0
16,1
36,0
16,1
36,0
16,1
27,3
16,1
27,3
21,7
21,7

mm

Diàm. Interior

1"

1"

1'' 1/4
3/4''
1'' 1/4
3/4''
1'' 1/4
1/2''
1"
1/2''
1"
3/4''
3/4''

1'' 1/4
1/2''
1'' 1/4
1/2''
1'' 1/4
1/2''
1"
1/2''
1"
3/4''
3/4''

Diàm.
Comercial

0,61

0,61

0,63
0,34
0,51
0,33
0,39
0,35
0,55
0,36
0,43
0,34
0,34

0,56
0,42
0,48
0,39
0,40
0,39
0,56
0,39
0,43
0,34
0,34

m/s

V

m3

CÀLCUL DE CANONADES HIDRÀULIQUES - CIRCUIT FRED

10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

m

L

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

m

Leq

12

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

m

LTotal

100
125
150
200
250
300
350
400

DN
8
10
15
20
25
32
40
50
63
80
90

0,242

0,242

0,183
0,117
0,125
0,109
0,078
0,183
0,204
0,186
0,130
0,115
0,115

0,150
0,251
0,113
0,218
0,082
0,213
0,210
0,213
0,130
0,115
0,115

m.c.a

Hr Total

1
1,5

∆Pv =
∆Pv =
∆Pv =

Màquina
Vàlvula TA
Valvuleria

13,680

1
2,5

∆Pv =

TOTAL

7,680

∆Pv =

3,84

Diposit

Retorn x2
m
#¡VALOR!

V equips
V TOTAL

2,16

14,364

Cabal (+2%)
m.c.a.

20,19

20,19

15,21
9,73
10,38
9,07
6,51
15,27
16,99
15,46
10,85
9,60
9,60

12,52
20,95
9,40
18,19
6,87
17,72
17,54
17,72
10,85
9,60
9,60

mm.c.a/ m

Hr

m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s
m²/s

Material
ac
cu
ppr
pe

24/1/2020

6219

PET-TAC HUGTP CIRCUIT FRED

CÀLCUL PÈRDUA DE CARREGA TOTAL EN BASE CIRCUIT MÉS
DESFAVORABLE

0,0202

0,0202

0,0152
0,0097
0,0104
0,0091
0,0065
0,0153
0,0170
0,0155
0,0108
0,0096
0,0096

0,0125
0,0209
0,0094
0,0182
0,0069
0,0177
0,0175
0,0177
0,0108
0,0096
0,0096

m.c.a/m

Hr

Subtotal

0,0294

0,0294

0,0272
0,0360
0,0287
0,0364
0,0307
0,0384
0,0301
0,0383
0,0321
0,0361
0,0361

0,0280
0,0367
0,0291
0,0374
0,0305
0,0376
0,0300
0,0376
0,0321
0,0361
0,0361

l

1,43E-06
1,24E-06
1,01E-06
8,04E-07
6,61E-07
5,56E-07
4,77E-07
4,15E-07
3,67E-07
3,28E-07

3

13.345

13.345

18.239
5.932
14.663
5.699
11.228
4.601
12.092
4.635
9.359
5.887
5.887

16.317
5.512
13.852
5.086
11.578
5.009
12.313
5.009
9.359
5.887
5.887

Re

a 7º C
a 12º C
a 20º C
a 30º C
a 40º C
a 50º C
a 60º C
a 70º C
a 80º C
a 90º C

Valors orientatius de la viscositat
a pressió atmosfèrica

PROJECTE
CODI
DATA

m3

Pressió (+2%)

#¡VALOR!

CÀLCUL VOLUM TOTAL INSTAL·LACIÓ (CANONADES + EQUIPS)

1,28

1,28

2,30
0,45
1,85
0,43
1,42
0,26
1,16
0,26
0,90
0,45
0,45

2,06
0,31
1,75
0,29
1,46
0,28
1,18
0,28
0,90
0,45
0,45

m³/h

Q simult.

L V
.
D 2 .g

Hr = Coeficient per càrrega primària
L = Longitud en metres
V = Velocitat mitjana
D = Diàmetre en metres
g = Gravetat 9,8 m/s²

Hr  l .

2

Equació de Darcy-Weisbach

V canonades

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ºC

Salt
tèrmic

Hr < 0.03 - 0.04 mca/m

Per 100.101 < Re < 200.000 -> +20% a Hr

0 '316
l 
Re 1 / 4

Equació de Blasius (per 2.000<Re<100.001)

CÀLCUL DE CANONADES I BOMBES DE CLIMATITZACIÓ
Calculat pel sistema de pèrdua de càrrega per fricció en sistemes tancats en canonades.
Basat en la fórmula de Darcy-Weirsbach

Condicions de Càlcul
m³/h

ac
ac
ac
ac

ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac

ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac

Material

v < 2 m /s (plàstic)

v < 1,5 m/s (metall)

Re >2320 Règim turbulent
Re <2320 Règim laminar

BOMBA A SELECCIONAR

Node final

a 12º C

Node inicial

Circuit

Temperatura
de treball

VALORS DE CÀLCUL

N º Re ynolds 

Equació de Reynolds

Tel. 93 487 13 48
www.arcbcn.cat

08009 Barcelona

C/ Pau Claris 97 1-2

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CIRCUIT MÉS
DESFAVORABLE

Enll Desp. Interior

Emerg. Interior

Enll Desp Exterior

Emerg. Exterior

Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

PASS DSP

VEST. ASCENSOR

Enll Desp. Interior

Emerg. Interior

Enll Desp Exterior

Emerg. Exterior

Enll Vestibul Ascensor

Enll Passadís Despatxos

Emergencies

Enll Passadís Altell

Enllumenat

Enllumenat

PASS. ALTELL

Enll Sales Estudi

EMERGENCIES

Enllumenat

SALES ESTUDI

Enll Despatxos 3

Enll escala i sala ascensor

Enllumenat

DSP 10-305.307.311

Enll. Despatxos 2

Enll. Despatxos 1

Subquadre Enll. Normal

ESCALA + SALA ASC. Enllumenat

Enllumenat

Enllumenat

DSP 10-407.409

Prot. Sobretens. Perm.

SQ020.ENLL

DSP 10-313.315.319

Prot. Sobretens. Trans.

Subquadre

PSTP

Descripció linia

PSTT

LINIA

9

9

8

8

7

7

6

5

5

4

4

3

3

2

1

1

Circuit

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Trif.

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

63 A

Interruptor Diferencial

c/ Pau Claris 97 1-2
08009 Barcelona
Tel. 93 487 13 48
www.arcbcn.cat

30 mA

30 mA

30 mA

30 mA

30 mA

30 mA

30 mA

300 mA

500 W

500 W

500 W

500 W

500 W

500 W

250 W

500 W

500 W

500 W

500 W

500 W

500 W

6.250 W

Potència
entrada
manual

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

Factor
simultan.

25,00%

50,00%

25,00%

50,00%

100,00%

90,00%

25,00%

90,00%

90,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100%

Factor
utilització

125 W

250 W

125 W

250 W

500 W

450 W

63 W

450 W

450 W

250 W

250 W

250 W

250 W

3.662,50 W

Potència
simultania

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.

400 V

Tensió

Trif.

Monof.

Sistema

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

cos φ

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

Intensitat interruptor

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Tipologia
instal·lació

CÀLCULS ELÈCTRICS - SQ020

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

1,14 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

0,00 A

6A

Intensitat

FULL DE CÀLCULS ELÈCTRICS

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Temperatura
Agrupació
ambient
circuits

Factors correctors
Aïllament

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

3

1

Nº cables
agrupats

Agrupació circuits

PROJECTE
CODI
DATA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

link

Codi

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

1,14 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

0,00 A

Intensitat
corregida

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre
conductors per
fase

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

1,14 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

2,29 A

0,00 A

Intensitat de
càlcul per
cable

16,0 mm²

16,0 mm²

16,0 mm²

16,0 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

1,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

10,0 mm²

Secció

Cable

2x16+16

2x16+16

2x16+16

2x16+16

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x1,5+1,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

3x10+10+10

Descripció cable

45 m

45 m

45 m

36 m

27 m

25 m

25 m

40 m

25 m

25 m

30 m

25 m

25 m

20 m

L

0,095%

0,095%

0,095%

0,076%

0,365%

0,338%

0,281%

0,540%

0,338%

0,338%

0,405%

0,338%

0,338%

0,000%

Parcial %

c.d.t.

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

1,000%

Parcial
Admissible

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,36%

0,34%

0,28%

0,54%

0,34%

0,34%

0,41%

0,34%

0,34%

0,00%

TOTAL

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

1,50%

TOTAL
Admissible

ENDOLLS F3

ENDOLLS F4

CLIMATITZACIÓ

CLIMA 2

ENDOLLS F8

ENDOLLS F9

ENDOLLS F10

DSP.10-307.311 .311A Força

DSP.10-311B.313 .317 Força

Força

Força

Força

Força

Força

Força

Força

Força

Força

Força

CLIMATITZACIÓ

DSP.10-317.319

DSP.10-305

Zona Estudi

FAN-COIL FAÇANA

FAN-COIL INTERIOR

DSP INTERIORS1

DSP INTERIORS2

DSP FAÇANA 1

DSP FAÇANA 2

ENDOLLS F11

CLIMA 1

ENDOLLS F7

ENDOLLS F6

ENDOLLS F5

ENDOLLS F1

ENDOLLS F2

Força

DSP.10-403.407 .409

Subquadre força normal

Subquadre

Força

DSP.10-409.411 .415

Prot. Sobretens. Perm.

SQ010.FN

Prot. Sobretens. Trans.

PSTP

Descripció linia

PSTT

LINIA

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Circuit

Trif.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

Trif.

Monof.

Monof.

Monof.

Monof.

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

Interruptor Diferencial

c/ Pau Claris 97 1-2
08009 Barcelona
Tel. 93 487 13 48
www.arcbcn.cat

30 mA

30 mA

300 mA

300 mA

30 mA

30 mA

30 mA

300 mA

30 mA

30 mA

30 mA

30 mA

300 mA

2.800 W

2.800 W

2.800 W

2.800 W

1.000 W

1.000 W

2.800 W

2.800 W

2.800 W

1.000 W

2.800 W

2.800 W

2.800 W

2.800 W

33.800 W

Potència
entrada
manual

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

90,00%

90,00%

50,00%

50,00%

50,00%

90,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100%

Factor
simultan.

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

50,00%

50,00%

30,00%

30,00%

30,00%

50,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

100%

Factor
utilització

420 W

420 W

420 W

420 W

450 W

450 W

420 W

420 W

420 W

450 W

420 W

420 W

420 W

420 W

3.390,00 W

Potència
simultania

400 V
230 V
230 V
230 V
230 V
400 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

Trif.
Monof.
Monof.
Monof.
Trif.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.
Monof.

Tensió

Monof.

Monof.

Sistema

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

0,90

0,95

0,95

0,95

0,90

0,95

0,95

0,95

0,95

0,90

cos φ

16 A

16 A

16 A

16 A

6A

6A

16 A

16 A

16 A

6A

16 A

16 A

16 A

16 A

6A

Intensitat interruptor

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Tipologia
instal·lació

CÀLCULS ELÈCTRICS - SQ010

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

4,83 A

4,83 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

1,60 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

5,44 A

6A

Intensitat

FULL DE CÀLCULS ELÈCTRICS

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

40 ºC

Temperatura
ambient

Factors correctors
Aïllament

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Agrupació
circuits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

3

1

Nº cables
agrupats

Agrupació circuits

PROJECTE
CODI
DATA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

link

Codi

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

4,83 A

4,83 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

1,60 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

5,44 A

Intensitat
corregida

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre
conductors per
fase

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

4,83 A

4,83 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

1,60 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

12,81 A

5,44 A

Intensitat de
càlcul per
cable

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm²

4,0 mm²

Secció

Cable

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

3x2,5+2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

3x4+4+4

Descripció cable

45 m

45 m

45 m

45 m

36 m

27 m

25 m

25 m

40 m

25 m

25 m

30 m

25 m

25 m

20 m

L

3,403%

3,403%

3,403%

3,403%

0,972%

0,729%

1,890%

1,890%

3,025%

0,112%

1,890%

2,268%

1,890%

1,890%

0,189%

Parcial %

c.d.t.

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

1,000%

Parcial
Admissible

3,59%

3,59%

3,59%

3,59%

1,16%

0,92%

2,08%

2,08%

3,21%

0,30%

2,08%

2,46%

2,08%

2,08%

0,19%

TOTAL

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

1,50%

TOTAL
Admissible

0,68 kA

0,68 kA

0,68 kA

0,68 kA

0,85 kA

1,14 kA

1,23 kA

1,23 kA

0,77 kA

1,23 kA

1,23 kA

1,02 kA

1,23 kA

1,23 kA

2,45 kA

Intensitat de
curtcircuit
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Obra

01
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Capítol

00

NOTA INICIAL

1 E000AR45

NOT

Notes generals a totes les partides del present capítol

Pàg.:

0,00

1,000

1

0,00

Notes generals a totes les partides del present capítol:
- Estan inclosos tots els treballs fora d'horari d'utilització del espais
segons indicacions de la propietat. Es faran fora d'horari d'oficina tots
el treballs que provoquin soroll i/o els treballs o actuacionsque estiguin
fora de la zona d'obra.
- Subministrament i instal·lació de tots els materials.
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable
- Certifificats, legalitzacions i butlletins que la instal·lació requereixi.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier
amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Subminnistrament i instal·lació del material, aixi com dels treballs
necessaris per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis
associades a les instal·lacions, segons indicacions del projecte
especific i de la D.F.
- Planols As-Built en format *.dwg.
Queden incloses en cada capitol les ajudes del ram de paleta,
consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Pintura.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.
(P - 0)
TOTAL

Capítol

01.00

0,00

Obra

01

Capítol

01

CLIMATITZACIÓ

Subcapítol

02

CIRCUIT HIDRÀULIC

1 EF11M722

2 EF11M622

3 EF11M522

m

m

m

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/4,sèrie M s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 22)
Tub acer negre s/sold.(S),1´´,sèrie M s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm),
sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 21)
Tub acer negre s/sold.(S),3/4´´,sèrie M s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

22,35

60,000

1.341,00

16,37

80,000

1.309,60

14,12

24,000

338,88

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
EUR
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4 EF11M422

5 EFQ33ABL

6 EFQ33A9L

7 EFQ33A7L

8 EFQ33A5L

9 EN317727

10 EN314727

11 EN72ARC3

m

m

m

m

m

u

u

u

Data: 11/05/21

mitjà i col·locat superficialment (P - 20)
Tub acer negre s/sold.(S),1/2´´,sèrie M s/UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 19)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 27)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 26)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 25)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 24)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 53)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 52)
Vàlvula de control i eqiulibrat ab-qm 4.0 DN20

Pàg.:

2

12,62

24,000

302,88

8,77

60,000

526,20

7,92

80,000

633,60

6,93

24,000

166,32

6,88

24,000

165,12

22,92

4,000

91,68

10,70

24,000

256,80

138,77

4,000

555,08

Subministrament i muntatge de vàlvula de control i equilibrat
independent de la pressió, model AB-QM 4,0, marca Danfoss, de
diàmetre DN20 per a un cabal màxim de 1100 l/h, amb presess de
mesura, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les
següents característiques:
Model: AB-QM 4.0
Marca: Danfoss
Code: 003Z8203
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 3/4 A (ISO228/1)
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1100 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en todo el rang de funcionament
EUR
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Pàg.:

3

Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Bronze (CuZn40Pb2 - CW 617N)
Membrana i juntes tóriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Linial (pot ser convertida
mintjançant actuador a proporcional)

12 EN72ARC4

u

Compren totes les feines, materials i mintjans auxiliars necessaris per
a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, probada i en perfecte
estat de funcionament, segons Plànols i demés Documents del
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 56)
Actuador proporcional 0...10V per a vàlvula AB-QM model AME
110 NL 24V ac

128,18

2,000

256,36

u

Compren totes les feines, materials i mitjans auxiliars necessaris per a
deixar la unitat completa, totalment instal·lada, probada i en perfecte
estat de funcionament, segons Plànols i demés Documents del
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 57)
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

14,67

4,000

58,68

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(P - 14)
Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

18,74

4,000

74,96

Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL,
marca Danfoss, 24 V AC per a muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15
fins DN32). Amb les següents característiques:
Code: 082H8057
Calibrat automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecarrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüencia: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 110 kOhm
0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mitjà: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzenament i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC
Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

13 EEU11113

14 EEU6U001

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 15)
TOTAL

Subcapítol

01.01.02

6.077,16

Obra

01

Capítol

01

CLIMATITZACIÓ

Subcapítol

03

TRACTAMENT D'AIRE

1 EEJ1ARC1

u

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Fancoil horitzontal de sostre FCZI-300 PO

312,56

5,000

1.562,80

Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent serie FCZI-300 PO,
construit en xapa cincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions
ocultes tant conduides que puguin arribar fins a 60 - 70 Pa, com per a
EUR
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4

instal·lacions ocultes no conduides (configurable mitjançant dip-switch)
i una alçada de 216 mm, amb una batería d'intercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, disenyada per a una pérduda de
carrega en el costat agua no superior a 20 kPa per a condicions
nominals. Colectors amb preses roscades femella fixades al marc per
a evitar trencadisses durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula
de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs
de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per a
obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless de
modulació continua del 0-100% per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell sonor, regulant de manera
continua el cabal d'aire a la carrega instantània, acoplat directament al
ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil.
Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lico i safates de condensats
de material termoplàstic per a poder instal·lar l'equip en horizontal i
vertical de manera indistinta.
Característiques Principals:
Cabal d'aire: 378 m3/h
Pressió disponible: 50 Pa
Temp. Entrada estiu: 24ºC 50% HR
Temperatura aigua: 7-12ºC
Temp. Entrada hivern: 22ºC 50%
Temperatura aigua: 45-40ºC
Potencia Frig.: 1.796 w
Potencia Calor: 2.152 w

2 EEJ1ARC2

u

Totalment muntat, connectat i en funcionament. Inclou petit material
de suportació i muntatge. (P - 4)
Fancoil horitzontal de sostre FCZI-500 PO

342,34

5,000

1.711,70

Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent serie FCZI-500 PO,
construit en xapa cincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions
ocultes tant conduides que puguin arribar fins a 60 - 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduides (configurable mitjançant dip-switch)
i una alçada de 216 mm, amb una batería d'intercanvi tèrmic realitzada
en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, disenyada per a una pérduda de carrega en el
costat agua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Colectors
amb preses roscades femella fixades al marc per a evitar trencadisses
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per a obtenir un
molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless de modulació
continua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell sonor, regulant de manera continua el cabal
d'aire a la carrega instantània, acoplat directament al ventilador i
muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions
amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire
classe Coarse de marc metàl·lico i safates de condensats de material
termoplàstic per a poder instal·lar l'equip en horizontal i vertical de
manera indistinta.
Característiques Principals:
Cabal d'aire: 535 m3/h
Pressió disponible: 50 Pa
Temp. Entrada estiu: 24ºC 50% HR
Temperatura aigua: 7-12ºC
Temp. Entrada hivern: 22ºC 50%
Temperatura aigua: 45-40ºC
Potencia Frig.: 2.611 w
Potencia Calor: 3.009 w
Totalment muntat, connectat i en funcionament. Inclou petit material
EUR
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u

Data: 11/05/21

de suportació i muntatge. (P - 5)
Fancoil horitzontal de sostre FCZI-700 PO

Pàg.:

5

442,60

4,000

1.770,40

264,05

6,000

1.584,30

Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent serie FCZI-700 PO,
construit en xapa cincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions
ocultes tant conduides que puguin arribar fins a 60 - 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduides (configurable mitjançant dip-switch)
i una alçada de 216 mm, amb una batería d'intercanvi tèrmic realitzada
en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, disenyada per a una pérduda de carrega en el
costat agua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Colectors
amb preses roscades femella fixades al marc per a evitar trencadisses
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per a obtenir un
molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless de modulació
continua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell sonor, regulant de manera continua el cabal
d'aire a la carrega instantània, acoplat directament al ventilador i
muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions
amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire
classe Coarse de marc metàl·lico i safates de condensats de material
termoplàstic per a poder instal·lar l'equip en horizontal i vertical de
manera indistinta.
Característiques Principals:
Cabal d'aire: 728 m3/h
Pressió disponible: 50 Pa
Temp. Entrada estiu: 24ºC 50% HR
Temperatura aigua: 7-12ºC
Temp. Entrada hivern: 22ºC 50%
Temperatura aigua: 45-40ºC
Potencia Frig.: 3.094 w
Potencia Calor: 3.770 w

4 EN72ARC1

u

Totalment muntat, connectat i en funcionament. Inclou petit material
de suportació i muntatge. (P - 6)
Kit de fancoil amb vàlvula de control i equilibrat AB-QM 4.0
FLEXO DN15
Subministrament i muntatge de kit de fancoil amb vàlvula de control i
equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO, marca
Danfoss, de diàmetre DN15 per a un cabal màxim de 650 l/h, amb
preses de mesura de cabal a vàlvula i d'alçada manomètrica entre
impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció
amb les següents característiques:
Model: AB-QM 4.0 FLEXO
Marca: Danfoss
Còde: 003Z1615
Diàmetre nominal: DN15
Conexió vàlvula: Rosca interior 1/2´´
Conexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 65-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmontable i lavable, accesible amb aillament
Vàlvules de bola amb claus de tall accesibles inclus amb aillament en
entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos válvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tóriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida
mitjançant actuador proporcional)

EUR
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Aillament Per a Kit Flexo DN-15

5 EN72ARC2

u

Compren totes les feines, materials i mitjans auxiliars necessaris per a
deixar la unitat complerta, totalment instal·lada, probada i en perfecte
estat de funcionament, segons Planols i més Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 54)
Kit de fancoil amb vàlvula de control i equilibrat AB-QM 4.0
FLEXO DN20

320,05

8,000

2.560,40

128,18

14,000

1.794,52

Subministrament i muntatge de kit de fancoil amb vàlvula de control i
equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO, marca
Danfoss, de diàmetre DN20 per a un cabal màxim de 1.100 l/h, amb
preses de mesura de cabal a vàlvula i d'alçada manomètrica entre
impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció
amb les següents característiques:
Model: AB-QM 4.0 FLEXO
Marca: Danfoss
Còde: 003Z1617
Diàmetre nominal: DN20
Conexió vàlvula: Rosca interior 1/2´´
Conexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1100 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmontable i lavable, accesible amb aillament
Vàlvules de bola amb claus de tall accesibles inclus amb aillament en
entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos válvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tóriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida
mitjançant actuador proporcional)
Aïllament per a Kit Flexo DN-20

6 EN72ARC4

u

Compren totes les feines, materials i mitjans auxiliars necessaris per a
deixar la unitat complerta, totalment instal·lada, probada i en perfecte
estat de funcionament, segons Planols i més Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 55)
Actuador proporcional 0...10V per a vàlvula AB-QM model AME
110 NL 24V ac
Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL,
marca Danfoss, 24 V AC per a muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15
fins DN32). Amb les següents característiques:
Code: 082H8057
Calibrat automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecarrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüencia: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 110 kOhm
0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mitjà: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzenament i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC
Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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7 EEV2ARC1

u

Data: 11/05/21

Compren totes les feines, materials i mitjans auxiliars necessaris per a
deixar la unitat completa, totalment instal·lada, probada i en perfecte
estat de funcionament, segons Plànols i demés Documents del
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 57)
Termòstat ambient de superfície específic per fancoils Schneider
SE8300

Pàg.:

7

270,10

14,000

3.781,40

4,73

200,000

946,00

1,43

63,000

90,09

1.550,80

1,000

1.550,80

587,27

1,000

587,27

Subministrament i muntatge de termòstat ambient de superfície amb
controlador per fancoils marca Schneider model SE8300 de les
següents característiques:
Instal·lació de superfície
Comunicable amb el sistema centralitzat de l'edifici
On/Off fancoil
Consigna de temperatura ambient sala
Control continu de velocitat de ventilador fancoil
Control 0...10 V per vàlvula de fred
Control 0...10 V per vàlvula de calor
Inclou caixa de relés externa model VC3504E5000, i cablejat entre
aquesta, el termòstat i el fancoil.

8 EEV41210

9 EG22H711

10 EEV2ARC2

m

m

Pa

Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 16)
Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat
Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 18)
Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=320N,encastat
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 gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 32)
Partida alçada d'enginyeria i programació per a la integració al
BMS de l'edifici
Partida alçada d'enginyeria i programació dels controladors i integració
al sistema de control centralitzat de l'edifici ubicat en la sala de
calderes.
Inclou permisos, punts de llicència, hores de programació, test de
punts, i posada en marxa del sistema fins a la visualització i capacitat
de gestió dels nous fancoils des del lloc de control centralitzat de
l'edifici.

11 EEJ1ARC5

Pa

Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 17)
Partida alçada de feines de desmuntatge i colocació d'elements
per a l'aprofitament fancoils Despatx
Partida alçada de feines de desmuntatge i colocació d'elements per a
l'aprofitament fancoils Despatx 7 i 8 consistents a:
- Desconnexió hidràulica i buidat si escau
- Desconnexió elèctrica si escau
- Desmuntatge del termòstat si escau
- Adequació i/o reparació de conductes de fibra de vidre si es troven
en males condicions
- Instal·lació, connexió, omplerta, purgat i posada en funcionament de
nou del mateix equip existent.
Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 7)
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TOTAL

Subcapítol

Data: 11/05/21

01.01.03
01

Capítol

01

CLIMATITZACIÓ

Subcapítol

04

DISTRIBUCIÓ D'AIRE

m2

8

17.939,68

Obra

1 EE51LQ10

Pàg.:
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Formació conducte
rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit
vid.negre p/int.,encast.

24,72

140,000

3.460,80

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 3)
TOTAL

Subcapítol

01.01.04

3.460,80

Obra

01

Capítol

01

CLIMATITZACIÓ

Subcapítol

05

DIFUSIÓ DÁIRE

1 EE4436S3

2 EEK8ARC1

m

u
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Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer
perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat (P - 2)
Difussor Linial 4 víes amb plènum aillat i reg. de cabal marca
MADEL model LSD-ARI 1400 PLSD-R AIS

7,75

42,000

325,50

174,69

4,000

698,76

158,33

5,000

791,65

137,37

5,000

686,85

141,50

4,000

566,00

Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
aillat i regulació de cabal marca MADEL model LSD-ARI 1400 PLSD-R
AIS.
Execució per formar una unitat total de 5,6 m juntament amb el retorn.

3 EEK8ARC2

u

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 8)
Difussor Linial 4 víes amb plènum aillat i reg. de cabal marca
MADEL model LSD-ARI 1250 PLSD-R AIS
Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
aillat i regulació de cabal marca MADEL model LSD-ARI 1250 PLSD-R
AIS.
Execució per formar una unitat total de 5 m juntament amb el retorn.

4 EEK8ARC3

u

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 9)
Difussor Linial 4 víes amb plènum aillat i reg. de cabal marca
MADEL model LSD-ARI 1000 PLSD-R AIS
Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
aillat i regulació de cabal marca MADEL model LSD-ARI 1000 PLSD-R
AIS.
Execució per formar una unitat total de 2 m juntament amb el retorn.

5 EEK8ARC4

u

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 10)
Difussor Linial 4 víes amb plènum marca MADEL model LSD-ARD
1400 PLSD
Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
marca MADEL model LSD-ARD 1400 PLSD.
Execució per formar una unitat total de 5,6 m juntament amb la
impulsió.
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6 EEK8ARC5

u

Data: 11/05/21

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 11)
Difussor Linial 4 víes amb plènum marca MADEL model LSD-ARD
1250 PLSD

Pàg.:

9

127,02

5,000

635,10

115,41

5,000

577,05

Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
marca MADEL model LSD-ARD 1250 PLSD.
Execució per formar una unitat total de 5 m juntament amb la impulsió.

7 EEK8ARC6

u

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 12)
Difussor Linial 4 víes amb plènum marca MADEL model LSD-ARD
1000 PLSD
Subministrament i muntatge de difussor linial de 4 vies amb plènum
marca MADEL model LSD-ARD 1000 PLSD.
Execució per formar una unitat total de 2 m juntament amb la impulsió.
Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. (P - 13)

TOTAL

Subcapítol

01.01.05

4.280,91

Obra

01

Capítol

01

CLIMATITZACIÓ

Subcapítol

06

VARIS

1 EY04N001

pa
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Ajuda de ram de paleta de les instal·lacions de climatització

519,18

1,000

519,18

259,59

1,000

259,59

150,00

1,000

150,00

750,00

1,000

750,00

Partida alçada d'ajudes de ram de paleta per pas d'instal·lacions (3%
respecte els pressupostos subtotal de clima):
_ Formació de forats fets amb taladre a envans de tot tipus, de
diàmetre adient pel pas de canonades de circuit hidràulic i d'evacuació.
_ Obertura de forats per conductes de renovació d'aire i tamany
segons especificacions de plànols de climatització.
_ Repassada de revestiments de tot tipus afectats pel pas de les
conduccions abans descrites.
_ Qualsevol altre ajut necessari pel correcte funcionament del conjunt
de la instal·lació de climatització projectada d'acord amb el que dicta el
sentit comú i les normes de bona construcció.
_ Retalls en fals sostre de plaques per permetre la suspensió dels
fan-coils a forjat.
_ Abans de començar els treballs en els despatxos ocupats es
protegira tot el mobiliari. Es retirarà el mobiliari que molesti amb molta
cura i una vegada realitzats els treballs, es tornarà a deixar tal i com
estava i es netegera tota la zona.

2 HZ04N001

3 KLECLN001

4 EZCLN004

pa

PA

PA

(P - 60)
Partida alçada de mitjans de seguretat i salut per a l'execució de
les instal·lacions.
Partida alçada de mitjans de seguretat i salut per a l'execució de les
instal·lacions. Es consideren un 1,5% del total del valor del pressupost.
(P - 63)
Confecció de plànols AS-BUILT en CAD
Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment
executada i subministrament de tota la documentació i instruccions de
funcionament dels equips instal·lats
(P - 67)
Desmuntatges, desmantellament i adeqüaciones instal·lació
existent de climatització
Desmuntatges, desmantellament i adeqüació de les actuals
instal·laciones de les zones afectades de planta tercera i quarta, es
tindra especial atenció al funcionament a les actuals instal·lacions.
Inclou: desmuntatge de tota la instal·lació de calefacció i climatització
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Pàg.:
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que dona servei a planta quarta i part de la tercera que quedi fora d'ús
Tot al material que quedi fora d'ùs serà traslladat mitjaçant camió a un
abocador autoritzat, està inclòs en aquesta partida les taxes.
Queda inclòs en aquesta partida qualsevol d'ajuda de ram de
paleteria. (P - 61)
TOTAL

Subcapítol

01.01.06

1.678,77

Obra

01

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

01

Subquadres i aparamenta

1 EG1CARC1

Pa
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Partida alçada d'ampliació de quadre de força de planta 3ª

952,69

1,000

952,69

526,45

1,000

526,45

Partida alçada d'ampliació de quadre de força de planta 3ª segons els
esquemes unifilars de documentació gràfica.
Inclou:
- 4 x Interruptors diferencials de 2 Pols 40 A 30 mA aptes per
instal·lacions terciaries
- 6 x Interruptors magnetotèrmics de 2 Pols i 16A corba C aptes per a
instal3lacions terciàries
- 2 x Contactors per accionament remot de les linies d'alimentació dels
fancoils
- Carril din i tapes necessàries per a l'adequació i/o ampliació del
l'armari existent.
- Petit material de muntatge
- Ma d'obra per a la col·locació dels equips descrits anteriorment.

2 EG1CARC2

Pa

Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 30)
Partida alçada d'ampliació de quadre d'enllumenat de planta 3ª
Partida alçada d'ampliació de quadre d'enllumenat de planta 3ª segons
els esquemes unifilars de documentació gràfica.
Inclou:
- 2 x Interruptors diferencials de 2 Pols 40 A 30 mA aptes per
instal·lacions terciaries
- 4 x Interruptors magnetotèrmics de 2 Pols i 10A corba C aptes per a
instal·lacions terciàries
- Carril din i tapes necessàries per a l'adequació i/o ampliació del
l'armari existent.
- Petit material de muntatge
- Ma d'obra per a la col·locació dels equips descrits anteriorment.
Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 31)

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

1.479,14

Obra

01

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

02

Canalitzacions i Línies principals

1 EG2A7B56L7JI m
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Canal aïllant PVC,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4
compart.màx.,blanc,a/adapt.mod.tapa 65mm,densita

38,09

122,000

4.646,98

Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de
50x 150 mm ref. 93074-2 de la serie Canal 93 d'UNEX , amb 4
compartiments com a màxim, de color blanc, amb adaptador modular
EUR
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Pàg.:
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per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball
cada 2 m) , considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball,
muntada sobre paraments (P - 34)
TOTAL

Subcapítol

01.02.02

4.646,98

Obra

01

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

03

Instal·lació interior

1 EG312324

2 EG312334

3 EG22H811

4 EG161411

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.tub

1,54

80,000

123,20

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 35)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.tub

1,87

1.280,000

2.393,60

1,72

160,000

275,20

14,69

16,000

235,04

39,89

28,000

1.116,92

8,64

112,000

967,68

17,24

12,000

206,88

m

u

5 EG61CEC6KIFBu

6 EG635B22

7 EG6211D6

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

u

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 36)
Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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 encastat (P - 33)
Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,encastada
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 28)
Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes
modulars,muntat encastat, de SIMON
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modularsref. 51010103-033 + ref. 51020103-039 de
SIMON , muntat encastat (P - 38)
Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret(2P),16A/250V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A
250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 40)
Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu
mitjà,encastat
Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, encastat (P - 39)

TOTAL

Subcapítol

01.02.03

5.318,52

Obra

01

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

04

Enllumenat

1 EH61RC9A

u
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Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe
II,240-270lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu al

103,97

16,000

1.663,52

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
EUR
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2 EH25ARC4

u

Data: 11/05/21

no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat (P - 44)
Llumenera linial LED encastada LAMP FIL 50 G2 6000

Pàg.:

12

295,49

32,000

9.455,68

338,24

16,000

5.411,84

73,85

7,000

516,95

Subministrament i muntatge de llumenera linial LED encastada LAMP
FIL 50 G2 PRISM REC 6000 NW WH.
Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació
encastada en cel ras i d'unió segons configuració que apareix als
plànols. Inclou taxes RAAE.

3 EH25ARC5

u

Totalment muntat, connectat i en funcionament (P - 41)
Llumenera linial LED encastada LAMP FIL 50 G2 9200
Subministrament i muntatge de llumenera linial LED encastada LAMP
FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH.
Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació
encastada en cel ras i d'unió segons configuració que apareix als
plànols. Inclou taxes RAAE.

4 EH2DARC2

u

Totalment muntat, connectat i en funcionament (P - 42)
Llumenera tipus downlight LED per encastar LAMP model
Kombic 100 RD 2500 NW WH
Llumenera tipus downlight LED per encastar LAMP model Kombic 100
RD 2500 IP40 NW OPAL MA/WH
Inclou accesoris de muntatge i connexió.
Totalment muntat, connectat i en funcionament. (P - 43)

TOTAL

Subcapítol

01.02.04

17.047,99

Obra

01

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

05

Varis

1 EY01U052

pa
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Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions
elèctriques.

717,37

1,000

717,37

359,44

1,000

359,44

Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions
elèctriques. Es consideren un 3% del total del valor del pressupost.
_ Qualsevol altre ajut necessari pel correcte funcionament del conjunt
de la instal·lació de climatització projectada d'acord amb el que dicta el
sentit comú i les normes de bona construcció.
_ Retalls en fals sostre de plaques per permetre la suspensió de
l'enllumenat i regatas per a pas d'instal·lacions electriques.
_ Abans de començar els treballs en els despatxos ocupats es
protegira tot el mobiliari. Es retirarà el mobiliari que molesti amb molta
cura i una vegada realitzats els treballs, es tornarà a deixar tal i com
estava i es netegera tota la zona.

2 HZ04N002

pa

(P - 59)
Partida alçada seguretat i salut, electricitat.
Partida alçada de mitjans de seguretat i salut per a l'execució de les
instal·lacions d'electricitat. Es consideren un 1,5% del total del valor
del pressupost.
(P - 64)
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3 KLEFON001

4 XPAUN009

5 EZELN001

Data: 11/05/21

Pàg.:
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PA

Confecció de plànols AS-BUILT en CAD

150,00

1,000

150,00

PA

Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment
executada i subministrament de tota la documentació i instruccions de
funcionament dels equips instal·lats (P - 68)
Connexió equipotencial

550,00

1,000

550,00

PA

Connexió equipotencial de totes les parts mètal·liques a la xarxa de
terres existent. (P - 0)
Desmuntatge i desconnexió d'instal·lació d'electricitat

700,00

1,000

700,00

Desmuntatge i desconnexió d'instal·lació d'electricitat existent en
planta tercera i quarta que quedi fora d'ús. S'inclou trasllat i taxes a
abocador controlat.
Esta inclós: el desmuntatge i muntatge de l'enllumenat existent del
passadís de planta tercera i quarta i connexionat del nou enllumenat,
dels despatxos de planta tercera, amb les linees existents.
Tot al material que quedi fora d'ùs serà traslladat mitjaçant camió a un
abocador autoritzat, està inclòs en aquesta partida les taxes.
Esta inclós en aquesta partide les ajudes de ram de paleta.
(P - 62)
TOTAL

Subcapítol

01.02.05

2.476,81

Obra

01

Capítol

03

CONTRAINCENDIS

Subcapítol

01

Manegues contra incendis

1 EF217212

2 E89FU001

3 EM23134R

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

m

Tub acer galv.,d=1´´1/4

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4,
segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 23)
Pintat tub acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.d<=2''

u

Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim (P - 1)
Boca incendis,D=25mm,BIE-25,mànega 20m,armari,muntada
superfic.paret

24,31

7,500

182,33

3,81

7,500

28,58

375,45

1,000

375,45

Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret (P 50)
TOTAL

Subcapítol

01.03.01

586,36

Obra

01

Capítol

03

CONTRAINCENDIS

Subcapítol

02

Detecció i alarma de foc

1 EM132121

2 EM112120

u

u

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 47)
Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base
superfície,munt.superf.

66,10

2,000

132,20

55,19

16,000

883,04

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
EUR

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

PRESSUPOST

3 EM1421D2

4 EG161431

5 EG22H711

6 EM12N001

7 EG317224

u

Data: 11/05/21

segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 45)
Polsador alarma,instal·lació
analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.

Pàg.:

14

53,90

1,000

53,90

16,82

6,000

100,92

1,43

120,000

171,60

u

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 gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 32)
Mòdul aillador de llaç

64,38

3,000

193,14

m

Subministrament i instal·lació de mòdul aïllador amb caixa de
muntatge, marca NOTIFIER o equivalent mod. M700X. Totalment
muntada i amb la part proporcional dels accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament.
(P - 46)
Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x1.5mm2,col.tub

1,64

160,000

262,40

u

m

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 48)
Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-65,encastada
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, encastada (P - 29)
Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=320N,encastat

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 37)
TOTAL

Subcapítol

01.03.02

1.797,20

Obra

01

Capítol

03

CONTRAINCENDIS

Subcapítol

03

Extintors

1 EM31261K

u

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.,pintat,armari munt.superf.

84,33

1,000

84,33

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 51)
TOTAL

Subcapítol

01.03.03

84,33

Obra

01

Capítol

03

CONTRAINCENDIS

Subcapítol

04

Varis

1 EY01N002

pa

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions de
contraincendis i seguretat

107,27

1,000

107,27

Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions
contraincendis i seguretat. Es consideren un 3,5% del total del valor
del pressupost.
(P - 58)

EUR

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

PRESSUPOST
2 HZ04N006

3 EM17N001

4 KLECIN001

Data: 11/05/21

pa

Partida alçada seguretat i salut, contraincendis.

Pàg.:

15

53,90

1,000

53,90

PA

Partida alçada de mitjans de seguretat i salut per a l'execució de les
instal·lacions de contraincendis. Es consideren un 1,5% del total del
valor del pressupost.
(P - 65)
Posta en marxa ampliació deteccio existent

1.100,00

1,000

1.100,00

PA

Posta en marxa de la instal.lació de detecció per personal homologat,
inclou trasllat i reprogramació de la central existent així com a material
auxiliar. (P - 49)
Planols AS-BUILT de la instal·lació contra incendis

150,00

1,000

150,00

Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment
executada i subministrament de tota la documentació i instruccions de
funcionament dels equips instal·lats
(P - 66)
TOTAL

Subcapítol

01.03.04

1.411,17

Obra

01

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

Capítol

04

VEU I DADES

1 EG22H811

m

Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

1,72

144,000

247,68

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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 encastat (P - 33)
TOTAL

Capítol

01.04

247,68

EUR

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/05/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.00

NOTA INICIAL

0,00

Capítol

01.01

CLIMATITZACIÓ

33.437,32

Capítol

01.02

ELECTRICITAT

30.969,44

Capítol

01.03

CONTRAINCENDIS

Capítol

01.04

VEU I DADES

Obra

01

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

3.879,06
247,68
68.533,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68.533,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 1421 REFORMA DESPATXOS FCC UAB

68.533,50
68.533,50

EUR
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DLI-01

DLR-01

DLR-01

DLI-01

T

T

7.1
7.2

DN32

7.5

2.5.3

7

CL2

2.5

2.5.3
2.5.2

DN25

2.5.2

DN25

2.5.5

DN20

DN20

DN25

7.4

DN25

7.3

DN25

DN32

CONNEXIÓ
DESGUÀS

2.5.1

ALIMENTACIÓ A
CLIMATITZADOR

T

T

DLI-01

DLR-01

DLR-01

DLI-01

Connecta a plènum
de fals sostre

2.5.4

R

FC03

EX

Connecta a CONNEXIÓ
reixa existent DESGUÀS

25x20

FC03

R

FC03

FC03

R

DN65

T

T

DN32

T

T

SONDA DE TEMPERATURA

ABRIL 2021

A1 - E.:
A3 - E.:

1/50
1/100

ENRIC ROS BARÓ
Enginyer industrial
col·legiat 10.239

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de ARCBCN, queda prohibida la seva reproducció total o parcial i l'entrega a tercers sense
autorització expressa (s./apartat f de l'article 10.1 del "Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual" RDL 1/1996).

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
PLANTA TERCERA

REVISIÓ
DATA

TÈCNIC

PROPIETAT

REFERÈNCIA

1421-40

MUNTANT DE LÍNIES FRIGORIFIQUES ASCENDENT / DESCENDENT

DIFUSOR LINEAL RETORN
MARCA: MADEL, MODEL: LSD

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ
MARCA: MADEL, MODEL: LSD

FANCOIL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I
PCI DELS DESPATXOS DE PLANTA 3ª I 4ª DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Campus de la UAB. Edifici L. 08193 Bellatera,
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

T

R

VENTILADOR D'APORTACIÓ

CANONADES CIRCUIT IMPULSIÓ
CANONADES CIRCUIT RETORN

IMPULSIÓ AIRE TRACTAT
RETORN AIRE TRACTAT
APORTACIÓ AIRE PRIMARI
AIGUA FREDA O CALENTA (AF/AC) - IMPULSIÓ/RETORN
DESGUÀS MÀQUINA

CLIMATITZACIÓ

www.arcbcn.cat

CLI-01

R

T

T

T

T

T

T

DLR-02

DLI-02

DLI-02

DLR-02

DLR-02

DLI-02

DLI-02

DLR-02

DLR-02

DLI-02

8.3

DN32

8.2

FC02

8.5

R

FC02

FC02

R

DLI-03

FC01

R

DN32

DN25

DN25

8.4

DN20

DN20

DLI-03

DLR-03

DLR-03

DLI-03

DLI-03

DLR-03

2.6.3

DN25

DLR-03

2.6.4

R

CONNEXIÓ
DESGUÀS

DLR-02

DLI-02

DN32

DLI-03

T

T

T

T

T

T

Connecta a plènum
de fals sostre
DLR-03

DLI-03

EX

Connecta a
reixa existent

DN32

8.1

2.6.2
2.6.1

DLR-03

CONNEXIÓ
DESGUÀS

FC01
FC02

R
R

FC02

FC01
FC01
R

DN32

R
R

FC02

25x20
FC01
FC01

R
R

SONDA DE TEMPERATURA
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
PLANTA QUARTA

REVISIÓ
DATA

TÈCNIC

PROPIETAT

REFERÈNCIA

1421-40

MUNTANT DE LÍNIES FRIGORIFIQUES ASCENDENT / DESCENDENT

DIFUSOR LINEAL RETORN
MARCA: MADEL, MODEL: LSD

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ
MARCA: MADEL, MODEL: LSD

FANCOIL

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I
PCI DELS DESPATXOS DE PLANTA 3ª I 4ª DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Campus de la UAB. Edifici L. 08193 Bellatera,
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

T

R

VENTILADOR D'APORTACIÓ

CANONADES CIRCUIT IMPULSIÓ
CANONADES CIRCUIT RETORN

IMPULSIÓ AIRE TRACTAT
RETORN AIRE TRACTAT
APORTACIÓ AIRE PRIMARI
AIGUA FREDA O CALENTA (AF/AC) - IMPULSIÓ/RETORN
DESGUÀS MÀQUINA

CLIMATITZACIÓ

www.arcbcn.cat

CLI-02

R

CL2

ZONA D'ACTUACIÓ PROJECTE

P3

P4

PC

2.5

2.6

FCX-P42

2.5.4

FCX-P42

2.5.3

2.5.5

FC-03
AB-QM DN20

FC-03

ZONA TREBALL 2.2

AB-QM DN20

ZONA TREBALL 2.1

DESPATX 04

TBV-C20

2.5.2

TBV-C20

FCX-P50

DESPATX 05

FC-01

AB-QM DN15

TBV-C20

2.5.1

DESPATX 06

FC-01

FC-02

2.6.3

2.6.4

FC-02
AB-QM DN20

ZONA TREBALL 4.2

FC-02

ZONA TREBALL 4.1

AB-QM DN20

2.6.2

AB-QM DN15

2.6.1

AB-QM DN20

FC-02

DESPATX 08

1.6.1

FCX-P50

FCX-P50

1.4

1.5.1

FCX-P50

FCX-P50

1.7.1

FCX-P50

FCX-P50

FCX-P50

FCX-P32

1.3

1.5.2

1.6.2

1.7.2

1.6.3

FCX-P42

FCX-P42

1.2

1.5.3

FCX-P42

FCX-P50

FCX-P50

FCX-P50

FCX-P62

1.1

0

1

7.5

FC-01

2

FCX-P50

FCX-P50

FCX-P62

3

6.3

7.3

FCX-P42

FCX-P42

FCX-P42

FCX-P42

FCX-P50

FCX-P50

4

6.2

7.2

FCX-P62

FCX-P42

TBV-C20

7.4

5

6.1

7.1

FCX-P50

FCX-P42

FCX-P42

8.1

FCX-P42

6

7

8

CL1

AB-QM DN20

FC-03

ZONA TREBALL 1.1

FC-01

Canonades
provisionals
fins que no es
coneixi el col.lector
de fred

7.3

FCX-P50

CL2

2.5

2.6

FCX-P50

2.4

2.5.1

FCX-P42

TBV-C20

DESPATX 06

FC-02

AB-QM DN20

FC-02

DESPATX 08

FCX-P50

2.3

TBV-C20

FC-01

FCX-P42

2.2

1.6

FCX-P50

FCX-P50

2.1

1.5

FCX-P42

FCX-P32

1

1.4

FC-03
2.5.5

AB-QM DN20

2.5.4

TBV-C20

FC-03

2

0

AB-QM DN20

3

1.3

FC-03

FCX-P50

FCX-P32

1.2

7.5

4

7.4

FC-03

FCX-P42

FCX-P42

5

AB-QM DN15

FC-01

FCX-P50

FCX-P50

6

FC-01

1.1.1

7.2

FCX-P22

1.1

FCX-P50

7.1

TBV-C20

AB-QM DN15

8.1

DESPATX 07

DESPATX 01

8.2

FCX-P42

FCX-P62

TBV-C20

1.1.2

7.3

DESPATX 02

FCX-P22

AB-QM DN20

TBV-C20

FCX-P50

AB-QM DN20

8.4

ZONA TREBALL 1.1

DESPATX 03

FC-01

AB-QM DN15

AB-QM DN20
8.3

FC-02

ZONA TREBALL 3.1

AB-QM DN20
8.5

FC-02

ZONA TREBALL 3.2

FCX-P50

ZONA TREBALL 1.2

AB-QM DN20

FCX-P50

ZONA TREBALL 2.2

AB-QM DN20

FCX-P62

2.5.3

DESPATX 04

FC-01

AB-QM DN15

ZONA TREBALL 2.1

2.6.3

FC-02

ZONA TREBALL 4.2

AB-QM DN20
2.6.4

FC-02

ZONA TREBALL 4.1

7.2

7.1

TBV-C20

AB-QM DN15

8.1

DESPATX 07

DESPATX 01

8.2

AB-QM DN20

DESPATX 05

FC-01

AB-QM DN15

FCX-P42

2.5.2

2.6.1

TBV-C20

2.6.2

AB-QM DN15

DESPATX 02

8.3

ESQUEMA GENERAL EDIFICI CANONADES CLIMATITZACIÓ

1.5

1.6

1.7

FC-03
AB-QM DN20

8.4

AB-QM DN15

DESPATX 03

8.5

AB-QM DN20

ZONA TREBALL 1.2

AB-QM DN20

AB-QM DN20

FC-02

AB-QM DN20

ZONA TREBALL 3.1

FC-02

ZONA TREBALL 3.2

8

7

8

7

Canonades noves
a instal.lar

ABRIL 2021

1421-40

A1 - E.:
A3 - E.:

Aquest plànol és propietat intel·lectual de ARCBCN, queda prohibida la seva reproducció total o parcial i l'entrega a tercers sense
autorització expressa (s./apartat f de l'article 10.1 del "Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual" RDL 1/1996).

1/50
1/100

ENRIC ROS BARÓ
Enginyer industrial
col·legiat 10.239

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
ESQUEMA DE PRINCIPI CANONADES

REVISIÓ
DATA

TÈCNIC

PROPIETAT

REFERÈNCIA

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I
PCI DELS DESPATXOS DE PLANTA 3ª I 4ª DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
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CLI.EPP-01

01

01

150x50

150x50

01

150x50

01

01

01

150x50

01

150x50

01

01

01

01

150x50

01

LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE LA
PLANTA 3 ES CONNECTARAN A LES LÍNIES DE
FORÇA EXISTENTS D'AQUESTA PLANTA

BASE ENDOLL

PUNT D'ALIMENTACIÓ DIRECTA A APARELL

LLOC DE TREBALL DE 4 BASES 16A/II+ 2 RJ45
AMB TAPA TIPUS CIMABOX
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01

CANAL O SÒCOL PERIMETRAL DE 150x50

ELECTRICITAT: FORÇA

www.arcbcn.cat

EL-01

150x50

L6 P 01

L6 P 01

150x50

L6 P 01

L5 P 01

150x50

L5 P 01

150x50

L5 P 01

150x50

L6 P 01

L6 P 01

150x50

L5 P 01

L5 P 01

150x50

150x50

150x50

150x50

150x50

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

150x50

150x50

150x50
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1.

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

L’objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el d’establir, durant l’execució de
les instal·lacions, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties
professionals, així com facilitar informació útil per a poder efectuar en les condicions de
seguretat i salut les posteriors tasques de manteniment.
Aquest document forma part de la documentació del Projecte Executiu de la Reforma
de les instal·lacions per a la remodelació de les plantes 3ª i 4ª de l’edifici seu de la
Facultat de les Ciències de la Comunicació de la UAB a Bellaterra.
2. DADES BÀSIQUES DE L’OBRA
2.1 EMPLAÇAMENT
Nom:

FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

Adreça:

C/ de la Vinya, s/n, Edifici I

Població:

08193 Bellaterra, Barcelona

2.2 TITULAR/REPRESENTANT
Nom:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Àrea d’Arquitectura i Urbanisme corporativa

CIF:

Q0818002H

Adreça:

Campus de la UAB. Edifici L, 3ª Planta. 08193 Bellaterra, Cerdanyola
del Vallès (Barcelona)

2.3 DADES AUTOR DEL PROJECTE
Nom:

Enric Ros i Baró

Col·legiat:

10.239 EIC

Armengol i Ros Consultors i Associats.
Domicili:

c. Pau Claris 97, 1r-2a.

Població:

08009 – BARCELONA.
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2.4

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El projecte principal consisteix en la remodelació i adecuació de les instal·lacions de
climatització, electricitat, senyals febles i PCI, en l’àmbit de la nova distribució interna de
les plantes 3ª i 4ª de la Facultat de les Ciències de la Comunicació de la UAB.
Les feines principals seran les relatives a les totes les instal·lacions descrites en el projecte
executiu: elèctriques, tèrmiques, així com de veu i dades i control.

2.5

TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA

Serà la propietat qui fixarà les dates concretes d’execució en funció de la disponibilitat
i necessitats del personal del edifici donat que totes les actuacions es realitzen en un
espai actualment en ús.
El termini d’execució previst es de 8-10 setmanes.
Es preveu la intervenció de diversos equips integrats cadascun per un oficial 1ª i un
ajudant muntador. Hi haurà també un cap d’obra encarregat de la supervisió d’aquests
equips. Caldrà diferenciar, per part del contractista, els equips d’obra civil, i els equips
d’instal·lació.

2.6

INTERFERÈNCIA I SERVEIS AFECTATS

Els treballs a realitzar seran simultanis amb els treballs d’edificació, així que tant per part
del personal intern, com del personal extern aquestes hauran de ser coordinades.
Per aquest motiu, l’organització i coordinació de totes les qüestions que puguin afectar
aspectes relacionats amb la seguretat i salut derivats d’aquest context específic, hauran
de ser objecte d’estudi i desenvolupament minuciós al pla de seguretat i salut que
s’aprovi prèviament a l’inici de l’obra.
3.

NORMATIVA

La normativa d’obligat compliment figura al final d’aquest document a l’apartat
corresponent.
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4.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

4.1

INTRODUCCIÓ

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per
objecte la determinació del paquet bàsic de garanties i responsabilitats precises per a
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos
derivats de les condicions de treball.
Com llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant
i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
•

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball;

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball;

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.;

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.

4.2

DRETS I OBLIGACIONS

4.2.1

DRET A LA PROTECCIÓ FRONT ALS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el
treball.
A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant
l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la
salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en
matèria d’avaluació de riscos, informació, consulta, participació i formació dels
treballadors, actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la
salut.
4.2.2

PRINCIPIES DE L’ACCIÓ PREVENTIVA.

L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conforme als següents principis
generals:
•

Evitar els riscos;

•

Avaluar els riscos que no es poden evitar;
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•

Combatre els riscos a l’origen;

•

Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs
de treball, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials
i la influència dels factors ambientals en el treball;

•

Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual;

•

Donar les degudes instruccions als treballadors;

•

Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic;

•

Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.

4.2.3

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb
caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells
que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació deurà fer-se en ocasió de
l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del
condicionament dels llocs de treball.
D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
•

Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d’equip i obrers;

•

Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per
a la qual van ser concebuts o a les seves possibilitats;

•

Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control
deficient en l’explotació;

•

Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat;

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir
en els següents punts:
•

Es pot produir un accident o deterioració d’una màquina si s’engega sense
conèixer el seu funcionament;
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•

La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de
greixatge manual deuen ser greixats regularment;

•

Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició
correcta;

•

El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten,
i per això cal protegir-les contra la introducció d’encenalls;

•

Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments
que realitzin les distintes parts d’una màquina i que poden provocar que l’operari:
o

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella
i qualsevol estructura fixa o material;

•

o

Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina;

o

Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats;

o

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina;

Pot haver riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d’energia
elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions i radiacions.

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
•

Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència
de la inclinació del mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els
següents grups:
o

Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, plançons,
broques i acoblaments;

o

Punts d’enganxada entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades
de desplaçament lateral a elles;

•

Moviments alternatius i de translació. El punt perillós es situa en el lloc on la peça
dotada d’aquest tipus de moviment s’aproxima a altra peça fixa o mòbil i la
sobrepassa.
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•

Moviments de translació i rotació. Les connexions de plançons amb rodes i
volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d’aquest
tipus de moviments.

•

Moviments d’oscil·lació. Les peces dotades de moviments d’oscil·lació pendular
generen punts de tisores entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevenció deuran ser modificades quan s’apreciï per l’empresari, com
a conseqüència dels controls periòdics previst en l’apartat anterior, la seva inadequació
a les fins de protecció requerits.
4.2.4

EQUIPS DE TREBALL I MEDIS DE PROTECCIÓ.

Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries amb
la finalitat de que:
•

La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta
utilització.

•

Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin
realitzats pels treballadors específicament capacitats per aquesta tasca.

L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual
adequats per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos.
4.2.5

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L’empresari adoptarà les mesures adequades per que els treballadors rebin totes les
informacions necessàries en relació amb:
•

Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

•

Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la
seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en dits llocs, quant
a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les obres de construcció i quant
a utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
4.2.6

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS.

L’empresari deurà garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica,
suficient i adequada, en matèria preventiva.
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4.2.7

MESURES D’EMERGÈNCIA.

L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, deurà analitzar les possibles situacions
d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal
encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si
escau, el seu correcte funcionament.
4.2.8

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball,
l’empresari estarà obligat a:
•
•

•
•
•
•
•
•
4.2.9

Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l’existència de
dita risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i
inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en
condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a
la seva disposició, d’adoptar les mesures necessàries per a evitar les
conseqüències de dit perill.
Avisar i informar a la resta del personal del edifici si el risc detectat és
potencialment extensible a la resta del edifici.
Informar als treballadors del pla d’evacuació del edifici, i si cal, reforçar la
senyalització d’evacuació de la zona de treballs.
Informar als responsables del pla d’evacuació del abast de les obres i dels
espais afectats per que es prenguin les mesures adients dins del pla general.
Assegurar l’evacuació de tot el personal de l’obra i, si és el cas, de possibles
ferits.
Contactar amb els serveis d’emergència.
Disposar a l’obra de farmaciola per primers auxilis als treballadors.
VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat
de salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d’aquells
reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin
proporcionals al risc.
4.2.10 DOCUMENTACIÓ.
L’empresari deurà elaborar i conservar a la disposició de l’autoritat laboral la següent
documentació:
•

Pla de seguretat i salut, que haurà de ser aprovat per decret de la Diputació de
Barcelona.
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•

Mesures de protecció i prevenció a adoptar. - Resultat dels controls periòdics de
les condicions de treball.

•

Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.

•

Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al
treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

4.2.11 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més
empreses, aquestes deuran cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals.
4.2.12 PROTECCIÓ DE TREBALLADORS SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS.
L’empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries,
la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat
biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat
física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball.
4.2.13 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT.
L’avaluació dels riscos deurà comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la
durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent, a
agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut
de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau, les mesures necessàries per a evitar
l’exposició a dit risc.
4.2.14 PROTECCIÓ DELS MENORS.
Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a
qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, l’empresari deurà
efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar
la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, tenint especialment en compte
els riscos derivats de la seva falta d’experiència per a avaluar els riscos existents o
potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.
4.2.15 RELACIONS DE TREBALL TEMPORAL, DE DURACIÓ DETERMINADA I EN EMPRESES DE
TREBALL TEMPORAL.
Els treballadors amb relacions de treball temporal o de durada determinada, així com
els contractats per empreses de treball temporal, deuran gaudir del mateix nivell de
protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de l’empresa en
la qual presten els seus serveis.
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4.2.16 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva
pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a les quals pugui
afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de
conformitat amb la seva formació i les instruccions de l’empresari.
Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de
l’empresari, deuran en particular:
•

Utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general,
qualsevol altre mitjà amb els qual desenvolupin la seva activitat.

•

Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari.

•

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.

•

Informar immediatament d’un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

•

Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent.

4.3
4.3.1

SERVEIS DE PREVENCIÓ.
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure en prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà un
o diversos treballadors per a ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un servei de
prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa.
Els treballadors designats deuran tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l’empresa,
així com els riscos que estan exposats els treballadors.
En les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva
activitat en el centre de treball i tingui capacitat necessària.
L’empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat
especialitzada aliena a l’empresa deurà sotmetre el seu sistema de prevenció al control
d’una auditoria o avaluació externa.
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4.3.2

SERVEIS DE PREVENCIÓ

Si la designació d’un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les
activitats de prevenció, en funció de la grandària de l’empresa, dels riscos que estan
exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l’empresari
deurà recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l’empresa, que
col·laboraran quan sigui necessari.
S’entendrà com servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir d’adequada protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l’empresari, als
treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.
4.4

CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

4.4.1

CONSULTA DELS TREBALLADORS.

L’empresari deurà consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de les
decisions relatives a:
•

La planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de noves
tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin
tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors.

•

L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i
prevenció dels riscos professionals en l’empresa, inclosa la designació dels
treballadors encarregats d’aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció
extern.

•

La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència.

•

El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva.

4.4.2

DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ.

Els treballadors tenen dret a participar en l’empresa en les qüestions relacionades amb
la prevenció de riscos en el treball.
En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la
participació d’aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la
representació especialitzada.
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5.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.

5.1

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma
legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per a
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos
derivats de les condicions de treball.
D’acord amb l’article 6 d’aquesta llei, seran les normes reglamentàries les quals fixaran
les mesures mínimes que deuen adaptar-se per a d’adequada protecció dels
treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o
utilització dels equips de treball posats a la disposició dels treballadors en l’empresa o
centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot l’exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o
instal·lació utilitzat en el treball.
5.2

OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin
a la disposició dels treballadors siguin adequats al treball que degui realitzar-se i
convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels
treballadors a l’utilitzar aquests equips.
Deurà utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o
reglamentària que els sigui d’aplicació.
Per a l’elecció dels equips de treball l’empresari deurà tenir en compte els següents
factors:
•

Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.

•

Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.

•

Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els
equips de treball es conservin durant tot el temps d’utilització en unes condicions
adequades. Totes les operacions de manteniment, ajustament, revisió o reparació dels
equips de treball es realitzarà després d’haver parat o desconnectat l’equip. Aquestes
operacions deuran ser encomanades al personal especialment capacitat per a això.
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L’empresari deurà garantir que els treballadors rebin una formació i informació
adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada
preferentment per escrit, deurà contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
•

Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint en
compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d’utilització
anormals i perilloses que puguin preveure’s.

•

Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l’experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball..

5.2.1

DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.

Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la
seguretat deuran ser clarament visibles i identificables i no deuran implicar riscos com a
conseqüència d’una manipulació involuntària.
Cada equip de treball deurà estar proveït d’un òrgan d’accionament que permeti la
seva parada total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d’objectes o de projeccions
deurà estar proveït de dispositius de protecció adequats a dits riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o
per emissió de pols deurà estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció
prop de la font emissora corresponent.
Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els
seus elements deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.
Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin comportar risc d’accident per
contacte mecànic, deuran anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin
l’accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball deuran estar
adequadament il·luminades en funció de les tasques que deguin realitzar-se.
Les parts d’un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt baixes deuran
estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels
treballadors.
Tot equip de treball deurà ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra el
risc de contacte directe o indirecte de l’electricitat i els quals comportin risc per soroll,
vibracions o radiacions, deurà disposar de les proteccions o dispositius adequats per a
limitar, la generació i propagació d’aquests agents físics.
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Les eines manuals deuran estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements deurà ser ferm, de manera que s’evitin els trencaments o projeccions dels
mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les
instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans d’iniciar la tasca que totes
les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades.
Deuran prendre’s les mesures necessàries per a evitar enganxades de cabell, robes de
treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a
sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives.
5.2.2

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL MÒBIL.

Els equips amb treballadors transportats deuran evitar el contacte d’aquests amb rodes
i erugues i l’enganxada per les mateixes. Per a això disposaran d’una estructura de
protecció que impedeixi que l’equip de treball inclini més d’un quart de volta o una
estructura que garanteixi un espai suficient voltant dels treballadors transportats quan
l’equip pugui inclinar-se més d’un quart de volta. No es requeriran aquestes estructures
de protecció quan l’equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadors deuran estar condicionades mitjançant la instal·lació d’una
cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una
estructura que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al
treballador entre el sòl i determinades parts d’aquest carretó i una estructura que
mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.
Els equips de treball automotors deuran contar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per a garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica
d’advertiment. En qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors
que hagin rebut una informació específica.
5.2.3

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER
ELEVACIÓ DE CÀRREGUES

Deuran estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que deguin aixecar i les
tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells
d’hissar estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors
elèctrics estaran proveïts de limitadors d’altura i del pes, els ganxos de subjecció seran
d’acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una
distància de 1 m. del seu terme mitjançant límits de seguretat de final de carrera
elèctrica.
Deurà figurar clarament la càrrega nominal.
Deuran instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se
solti o es desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s’evitarà la
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presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d’anar equipades amb
cabines per a treballadors deurà evitar-se la caiguda d’aquestes, la seva aixafada o
xoc.
Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs
sota règim de vents superiors als 60 km/h.
5.2.4

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA.

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els
seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les màquines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa
antiprojeccions.
Les màquines utilitzades en ambients inflamables o explosius estaran protegides
mitjançant carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades
mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient.
Es prohibeix treballar sobre llocs amb aigüerols, per a evitar els riscos de caigudes i els
elèctrics.
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s’utilitzaran en via humida les eines que el
produeixin.
Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no se
situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora dels forjats, amb l’excepció dels
quals estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, etc.). En cap concepte es retirarà
la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció
de partícules. Com normal general, es deuran extreure les claus o parts metàl·liques
clavades en l’element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, es deurà verificar que no hi ha
ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual es dispara, s’evitarà clavar sobre
fàbriques de rajola buida i s’assegurarà l’equilibri de la persona abans d’efectuar el tir.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s’elegiran sempre les
broques i discos adequats al material a trepar, s’evitarà realitzar trepants en una sola
maniobra i trepants o fregadores inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques
i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i aïlladores mecàniques tindran
el manillar de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cercle de
protecció antienganxades o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s’utilitzarà elm de soldar o pantalla de mà,
no es mirarà directament a l’arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades,
es soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l’entorn vertical
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de lloc de treball, no es deixarà directament la pinça en el sòl s’escollirà l’elèctrode
adequat per al cordó a executar i es suspendran els treballs de soldadura amb vents
superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es
transportaran sobre bats engabiades en posició vertical i lligades, no es situaran al sol ni
en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antitornada de la flama.
Si es desprenen pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l’aire lliure o
en un local ventilat.

5.3

CENTRES ASSISTENCIALS MÉS PRÒXIMS

En cas d’accident, els centres assistencials més pròxims on els treballadors s’hauran de
dirigir són els següents:
Hospital General de Catalunya :
-

Carrer Pedro i Pons, 1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Servei Assistencial de la Salut Universitat Autonoma de Barcelona:
-

Plaça Cívica 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
935 81 11 11

Comissaria Mossos d’Esquadra Cerdanyola del Vallés:
-

Avinguda Parc Tecnològic, 12 08290 Cerdanyola del Vallés, Barcelona.
935 92 47 00

Parc Bombers de Cerdanyola:
-

Avinguda Serragalliners, 08183 Cerdanyola del Vallés Barcelona.
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6.

DEFINICIÓ DELS RISCOS

6.1

RISCOS PROFESSIONALS

6.1.1

RISCOS MÉS FREQÜENTS

•

Caigudes de persones a diferent nivell;

•

Cops per objectes o eines;

•

Caiguda de materials i rebots;

•

Caigudes des d’elements provisionals (bastides, escales, etc.);

•

Caiguda al mateix nivell;

•

Despreniment de materials;

•

Sobreesforços per postures incorrectes;

•

Ferides produïdes per objectes punxants o tallants;

•

Lesions oculars per projeccions de partícules als ulls;

•

Afeccions de la pell;

•

Cremades;

•

Electrocució, per contacte directe o indirecte;

•

Incendis o explosions produïdes per curtcircuits.

6.1.2
•

TECNOLOGIA PREVENTIVA
Els medis auxiliars de prevenció, la maquinària i les eines s’hauran de mantenir en
bon estat, i els medis de protecció hauran d’estar homologats.

6.1.3

RISCOS A TERCERS

Donat que la obra es realitzarà només en sales tècniques, aquesta no afectarà a usuaris
de l’edifici. Tot i això, la zona de treball es senyalitzarà degudament mentre s’estiguin
realitzant els treballs per evitar qualsevol tipus d’incident amb tercers.
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7.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.

7.1

PROTECCIONS PERSONALS
•

Serà obligatori l’ús de casc, cinturó de seguretat i calçat antirelliscant;

•

Utilització de roba de treball que sigui incombustible;

•

Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules;

•

Utilització de guants aïllants;

•

Utilització de protectors auditius homologats si l’ambient és excessivament
sorollós.

•

Ús de banquetes, plataformes o tapissos aïllants;

•

Utilització d’eines homologades aïllants o aïllades;

•

Evitar portar polseres, cadenes, collars o similars pel risc de contacte que suposen.

•

Sempre que les condicions de treball ho faci necessari, es facilitarà als
treballadors els elements de protecció adequats.

7.2

PROTECCIONS COL·LECTIVES
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
tasques a realitzar;

•

S’haurà de senyalitzar les zones de perill;

•

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i
suficientment il·luminades, i es netejaran de runa diàriament;

•

Prèviament al inici dels treballs, s’establiran punts fixes per enganxar els cinturons
de seguretat;

•

Sempre que sigui possible s’instal·larà una plataforma de treball protegida amb
barana i entornpeu, essent necessari per a treballs en alçada com xemeneies,
etc..;
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•

Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades, com a mínim 100 lux
mesurats a 2 m. del paviment;

•

Si s’utilitzen lluminàries portàtils, hauran de funcionar a 24 volts;

•

No es podran iniciar els treballs si no es compleixen les mesures de seguretat;

•

Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb instal·lacions existents.

7.3

MESURES PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL
•

S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (vol,
atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d’incendi,
materials inflamables, prohibit fumar,...), així com les mesures preventives previstes
(ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori de
guants, ús obligatori de cinturó de seguretat,...)

•

S’habilitaran zones o estades per a l’apilament de material i útils (peces
prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents,
material elèctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i
climatització,...);

•

S’haurà de disposar d’un magatzem per guardar els diversos materials a utilitzar;

•

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els
elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per
a protecció de cops en els peus, casc de protecció per al cap i cinturó de
seguretat;

•

El transport d’elements pesats (sacs de aglomerant, rajoles, sorres,...) es farà sobre
carretó de mà i així evitar sobrecàrregues;

•

Les bastides sobre broqueteres, per a treballs en altura, tindran sempre
plataformes de treball d’amplària no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si),
prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de materials,
banyeres.
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•

La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà
d’adequada, delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de
treball, les separacions entre màquines i equips, .

•

L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar
moviments forçats.

•

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos es troba
en posició inestable.

•

S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així com un
ritme massa alt de treball.

•

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

•

Es deu seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon
estat i ús correcte d’aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en
lloc segur.

•

Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric
d’obra sense la utilització de les clavilles “mascle-femella”;

•

Els equips portàtils d’il·luminació seran amb mànec aïllant amb reixeta de
protecció de la bombeta, i funcionaran a 24 volts;

•

Si existeixen línies elèctriques properes a la zona de treball, si es possible, es
deixaran sense servei mentre es treballa, i si això no fos possible, s’apantallaran
correctament o es recobriran amb macarrons aïllants;

•

Si els treballs impliquen un risc elèctric, s’hauran de realitzar sense tensió;

•

Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb les línies elèctriques o bé amb
altres instal·lacions de serveis del local;

•

En situació de pluja, neu o gel, es suspendran els treballs.
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7.4

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE CARÀCTER GENERAL EN INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA
•

Localitzar les instal·lacions de cables existents, ja siguin aèries o subterrànies i
senyalitzar-les quan puguin interferir en els treballs que es vagin a realitzar

•

Delimitar les zones d’accés a instal·lacions elèctriques e instal·lar senyals de perill
en els quadre i portes d’accés a recintes elèctrics.

•

Estendre les línies elèctriques de forma que es minimitzin els riscos mecànics deguts
al moviment de persones, maquinària i vehicles

•

Normalitzar els endolls, de forma que siguin del mateix tipus les utilitzades per les
diferents empreses participants en l’obra

•

Mantenir la instal·lació elèctrica en bon estat de funcionament, revisant
periòdicament l’estat dels cables, quadres elèctrics, proteccions i molt
especialment els interruptors diferencials i instal·lació de connexió a terra de la
instal·lació

•

Disposar sempre en el magatzem d’obra de recanvis de clavilles, preses de
corrent, interruptors diferencials i automàtics, etc

•

Els treballs d’extensió i modificació de la instal·lació elèctrica així com els treballs
de reparació i conservació han de ser realitzats per personal electricista
autoritzat.

7.5

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A QUADRE ELÈCTRICS
•

Instal·lar els quadres elèctrics de distribució amb protecció mínima IP 547 i tancats
amb clau. Només serà accessible des de l’exterior el comandament del
interruptor general i preses de corrent.

•

Situar els quadres elèctrics en zones mecànicament segures i allunyades dels finals
i forats dels forjats.

•

Distribuir els quadres elèctrics amb preses de corrent amb número suficient i a
distancies raonables de qualsevol punt de l’obra (màxim 25 m)
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•

Bloquejar amb forrellats els interruptors generals dels quadres quan hagin de
quedar fora de servei per raons de reparació o manteniment

•

No restablir el servei elèctric en les quadres sense comprovar prèviament que no
hi ningú treballant en els circuits que alimenta

7.6

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT
•

Instal·lar aparells d’enllumenat amb un índex de protecció mínim IP 547 i de classe
II d’aïllament

•

Assegurar una il·luminació artificial suficient en totes les àrees de treball i un nivell
d’il·luminació no inferior a 10 lux en totes les vies de circulació.

•

L’enllumenat en recintes molt conductors i emplaçament inundables s’alimentarà
amb tensió de seguretat no superior a 24 V.
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8.

TASQUES DE VIGILÀNCIA DE L’OBRA
•

Revisar que les seccions dels cables instal·lades son adequades a les proteccions
contra sobreintensitats col·locades en origen.

•

No admetre connexions de cables amb cintes aïllants o similars

•

Retirar de l’obra els cables que presentin defectes en la coberta o aïllament

•

Impedir la presència de parts actives o fàcilment accessibles sense eines o claus
apropiades

•

Vigilar que les connexions elèctriques de cables i màquines a les preses de corrent
es realitzi amb les clavilles o sistemes de connexió adients

•

No permetre desconnectar els cables estirant d’ells de forma brusca. Obligar a
desconnectar estirant de la clavilla.

•

Vigilar que les eines o màquines amb accionament elèctric que s’utilitzin en l’obra
estiguin degudament homologades, en bon estat elèctric i que s’utilitzin per als
usos previstos i de forma adequada.

•

Impedir les connexions a terra a través de conduccions de fluids o similars. La
connexió es farà a través de la instal·lació prevista per a aquest ús

•

Vigilar la existència i bon estat dels extintors per a foc elèctric.
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9.

MITJANS AUXILIARS
•

Les escales a utilitzar, si són de fusta, disposaran de tirants de limitació de
l’obertura; si són de mà tindran dispositius antirelliscants i es fixaran a punts sòlids
de l’edificació i sobrepassaran en 0,70 m. com a mínim el desnivell a salvar; en
ambdós casos l’amplada mínima serà de 0,50 m;

•

Els trepants i altres equips portàtils, que estiguin alimentats per electricitat, tindran
doble aïllament;

•

Les pistoles fixa-claus s’utilitzaran sempre amb la seva protecció;

•

Es comprovarà el bon estat dels medis auxiliars abans de la seva utilització com
son plataformes, escales portàtils i cavallets;

•

Les operacions de més de 2 m. d’alçada s’efectuaran amb alguna de les
següents mesures : baranes de 0,9 m. amb margepeu de 15 cm. i llistó intermedi,
xarxes perimetrals, xarxes verticals, xarxes horitzontals. En cas contrari caldrà
utilitzar arnés de seguretat amb dispositiu anticaigudes;

9.1

ESCALES DE MÀ

9.1.1

RISCOS MÉS FREQÜENTS

•

Lliscament de l’escala;

•

Fallida del peu de l’escala;

•

Trencament d’algun element;

•

Posicionament inadequat;

•

Treball incorrecte de l’usuari.

9.1.2

MESURES PREVENTIVES

•

Escales amb talons en bon estat;

•

Col·locació de l’escala amb inclinació correcta (projecció vertical/ projecció
horitzontal= 4/1);

•

No col·locar l’escala sobre caixes, palets, etc;
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•

No realitzar treballs que impliquin vibracions o impactes si l’escala no està
perfectament immobilitzada;

•

No realitzar treballs que comportin un desplaçament del cos que alteri el centre
de gravetat. El cercle de seguretat treballant en el sostre és de 25 cm de radi al
voltant del cap de l’operari. En una paret de 45 cm;

•

Pujar i baixar de cara a l’escala;

•

Les escales hauran de ser de fusta i sense pintar;

•

No portar càrregues pujant o baixant.
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10. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
APLICABLES
(en negreta hi ha marcades les normatives que afecten directament a la Construcció)
•

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 construcciones 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 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

•

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores

•

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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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

•

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)
•

Ordenanza del 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:
03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

•

Ordenanza del 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
Correcció d’errades:

•

BOE: 17/10/70

Ordenanza del 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

•

Ordenanza del 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
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Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones
para su cumplimiento y tramitación
•

Ordenanza del 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado
•

Ordenanza del 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción 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)

•

Ordenanza del 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

•

Ordenanza del 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d’errades:
Modificació:

BOE: 06/04/71

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
•

Ordenança del 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
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
•

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 vías 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 vías 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 vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

•

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

•

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la
confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A71G00,B0A71E00,B0A71A00,B0A71900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Abraçadora metàl.lica d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per fixar-lo al tac
d'ancoratge per l'altre.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades
següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Pàgina: 2

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Ha de tenir una resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el doble del pes de
l’element considerat en la seva dimensió total.
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.025 m2K/W
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 2%
- Amplària nominal: ± 1.5%
Les toleràncies del gruix han de complir l’especificat en la UNE-EN 13162.
PLANXES O PANNELLS:
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d’elements
més rígids com pannells o planxes.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori
notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una
millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap
millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori
notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc,
classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral
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(MW). Especificación.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZB000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel.lulòsiques o anilàcies i pigments resistents
als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
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Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a
l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs.
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 1,6 kg/dm3
- Pintura per a exteriors: < 1,5 kg/dm3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intèmperie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
Pàgina: 5

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé
¦ Ha de complir ¦
+------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
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ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i sol.lucions bàsiques, als hidrocarburs
(betzina, kerosé) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 160 kp/cm2
- Compressió: >= 850 kp/cm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 1,7 kg/dm3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
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- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials per a emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment
- Potector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to
blavós i el podriment
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Solució de silicona
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
SEGELLADORA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha
de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 1,8 kg/dm3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73,
oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 2,3 kg/l
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 1,73 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 1,35 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar be les superficies
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poroses sense deixar pel.lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 1,3 kg/dm3
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 -

XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE4436S0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
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- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació,
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei: <= 100°C
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC encolada a la
fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de poliester i una capa exterior
d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de poliester.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es
converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE5 -

CONDUCTES RECTANGULARS

BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE51LQ11.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines
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termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una
aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent: 70 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE7 -

EMISSORS ELÈCTRICS

BE71 - RADIADORS ELÈCTRICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Radiadors elèctrics de placa radiant de baixa temperatura superficial per a funcionar amb corrent monofàsic, aptes per a
fixació mural o amb potes fixes o amb rodes.
Han d'incorporar els elements següents:
- Una resistència calefactora impresa sobre una placa d'acer i recoberta amb esmalt
- Interruptor d'engegada
- Indicador lluminós
- Termòstat d'ambient
- Selector de potència
- Cable d'alimentació amb conductor de terra
- Clavilla amb connexió de terra
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el
seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc.
Un cop instal·lat, no ha de produir interferències als aparells d'àudio o vídeo.
L'aïllament i la rigidesa elèctrica dels aparells ha de ser l'adequada.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre
parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
Els elements calefactors nus han d'estar disposats de tal manera que en cas de ruptura o desplaçament, el fil no pugui entrar
en contacte amb parts metàl·liques accessibles o caure fora de l'aparell calefactor.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi possibilitat
d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o comandaments de
l'aparell.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb parts
actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius
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reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa
de muntage.
Els termòstats o dispositius destinats a la regulació de la temperatura per part de l'usuari han de portar una indicació que
proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitut regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels termòstats o d'altres
dispositius de comandament.
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació d'interruptors en cables
flexibles.
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. Aquest sistema ha de ser
algun dels següents:
- Un cable d'alimentació proveït de clavilla
- Un interruptor o commutador de tall omnipolar directament connectat als conductors d'alimentació, amb una separació de
contactes d'almenys 3 mm entre pols
- Protegit per la instal·lació fixa. En aquest cas s'ha d'indicar al manual d'instal·lació
- Un connector
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de
transmetre esforços a les regletes de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al
conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten
els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de donar a
entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
Els aparells destinats a connectar-se a la xarxa mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi hagi risc de
xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre
superfícies fredes, els fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments i parts anàlogues que formen l'aparell.
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors en contacte
amb l'aire que ha de complir les següents característiques:
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme segons les
especificacions de la norma ISO 2409
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic.
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable
- Identificació del model o referència del tipus
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II
- Grau de protecció de l'envoltant
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient
Escalfament màxim de les superfícies segons un assaig dut a terme seguint les especificacions de la norma UNE_EN
60335-1: Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a la seva
correcta utilització.
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de proporcionar
un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
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RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-30 00 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los
aparatos de calefacción de locales.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEJ -

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES

BEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent monofàsic.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de tot el conjunt
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels
materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més
baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre
superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre
parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin la
seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida
en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc
d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en
un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició
incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb les
parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de
transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al
conductor de terra.
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Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten
els conductors.
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
Característiques tècniques:
+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦ d'entrada ¦ ¦
¦
¦ (kW) ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦ (°C) ¦ (kg)¦ (A) ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦ 1,7 ¦ <=350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7 ¦
¦ 2,3 ¦ <=525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7 ¦
¦ 2,9 ¦ <=700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7 ¦
¦ 4,1 ¦<=1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3 ¦
¦ 4,7 ¦<=1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3 ¦
¦ 5,8 ¦<=1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3 ¦
¦ 7
¦<=1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3 ¦
+-------------------------------------------------------------+
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
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BEK8 - DIFUSORS LINIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
DIFUSOR:
Han d'estar formats per:
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements de
suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat necessaris per a
l'adaptació al fals sostre
ELEMENT D'ACABAT:
Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l'element de sortida d'aire del difusor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV -

MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar supericialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV -

MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV4 - CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV41210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts
de control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables per a bus de dades
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la
instal·lació elèctrica del punt de control.
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones
eléctricas" i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i
amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
CABLES DE DADES:
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de
diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i
disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo
trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície
ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre
tipus de defecte.
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular.
Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte.
Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per
distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster
aplicada
helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de
0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un
cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i
una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de
disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un
cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre
per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i
dins del embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW5B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEY -

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEY5B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF11M700,BF11M600,BF11M500,BF11M400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels
límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries
pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm) ¦
¦ tub ¦
teòric (mm) ¦ (DIN 2440)
¦
¦ (rosca ¦---------------------¦-------------------------¦
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦ Valor ¦ Tolerància ¦
¦-----------¦-------¦-------------¦---------¦---------------¦
¦ 1/8" ¦ 10,2 ¦ ± 0,4 ¦ 2 ¦ -0,25
¦
¦ 1/4" ¦ 13,5 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,3 ¦ -0,30
¦
¦ 3/8" ¦ 17,5 ¦ +0,3/-0,5 ¦ 2,3 ¦ -0,30
¦
¦ 1/2" ¦ 21,3 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,6 ¦ -0,30
¦
¦ 3/4" ¦ 26,9 ¦ ± 0,4 ¦ 2,6 ¦ -0,30
¦
¦ 1" ¦ 33,7 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40
¦
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¦ 1"1/4 ¦ 42,4 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40
¦
¦ 1"1/2 ¦ 48,3 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40
¦
¦ 2" ¦ 60,3 ¦ +0,5/-0,6 ¦ 3,6 ¦ -0,50
¦
¦ 2"1/2 ¦ 76,1 ¦ +0,5/-0,8 ¦ 3,6 ¦ -0,50
¦
¦ 3" ¦ 88,9 ¦ +0,6/-0,9 ¦ 4 ¦ -0,50
¦
¦ 4" ¦114,3 ¦ +0,7/-1,2 ¦ 4,5 ¦ -0,60
¦
¦ 5" ¦139,7 ¦ +1,1/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60
¦
¦ 6" ¦165,1 ¦ +1,4/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60
¦
+-----------------------------------------------------------+
Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 35 - 45 kp/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: <= 0,18%
- Fòsfor: <= 0,05%
- Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF217200.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries
pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de
característiques dimensionals i toleràncies.
Característiques dimensionals:
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+-------------------------------------------------------+
¦ Tub ¦ Fondària ¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Llargària ¦
¦
¦ màxima ¦exterior ¦ paret ¦
¦
¦
¦irregularitat ¦ teòric ¦(DIN 2440)¦
¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦
¦ 1/8" ¦ 0,25
¦ 10,2 ¦ 2 ¦
¦
¦ 1/4" ¦ 0,30
¦ 13,5 ¦ 2,35 ¦
¦
¦ 3/8" ¦ 0,30
¦ 17,2 ¦ 2,35 ¦
¦
¦ 1/2" ¦ 0,30
¦ 21,3 ¦ 2,65 ¦
¦
¦ 3/4" ¦ 0,30
¦ 26,9 ¦ 2,65 ¦
¦
¦ 1" ¦ 0,40
¦ 33,7 ¦ 3,25 ¦
¦
¦1"1/4 ¦ 0,40
¦ 42,4 ¦ 3,25 ¦ 4 - 8 ¦
¦1"1/2 ¦ 0,40
¦ 48,3 ¦ 3,25 ¦
¦
¦ 2" ¦ 0,50
¦ 60,3 ¦ 3,65 ¦
¦
¦2"1/2 ¦ 0,50
¦ 76,1 ¦ 3,65 ¦
¦
¦ 3" ¦ 0,50
¦ 88,9 ¦ 4,05 ¦
¦
¦ 4" ¦ 0,60
¦ 114,3 ¦ 4,50 ¦
¦
¦ 5" ¦ 0,60
¦ 139,7 ¦ 4,85 ¦
¦
¦ 6" ¦ 0,60
¦ 165,1 ¦ 4,85 ¦
¦
+-------------------------------------------------------+
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense
taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062): >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tub ¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Ovalitat ¦Excentricitat ¦Llargària ¦
¦
¦exterior ¦ paret ¦
¦(gruix mínim ¦
¦
¦
¦ teòric ¦
¦
¦ puntual) ¦
¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ (mm)
¦ (mm) ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4 ¦ - 0,25 ¦ 9,8 - 10,6 ¦ >=1,75 ¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3 ¦ - 0,3 ¦ 13,2 - 14 ¦ >=2
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,3 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5 ¦ - 0,3 ¦ 16,7 - 17,5 ¦ >=2
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3 ¦ - 0,3 ¦ 21 - 21,8 ¦ >=2,3
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦
¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4 ¦ - 0,3 ¦ 26,5 - 27,3 ¦ >=2,3
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 1" ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 33,3 - 34,2 ¦ >=2,8
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 42 - 42,9 ¦ >=2,8
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 47,9 - 48,8 ¦ >=2,8
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 2" ¦ - 0,6 ¦ - 0,5 ¦ 59,7 - 60,8 ¦ >=3,2
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,5 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8 ¦ - 0,5 ¦ 75,3 - 76,6 ¦ >=3,2
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,6 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 3" ¦ - 0,9 ¦ - 0,5 ¦ 88 - 89,5 ¦ >=3,5
¦ 6%
¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 0,7 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 4" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦113,1 - 115 ¦ >=4
¦ 6%
¦
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¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 1,1 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 5" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦138,5 - 140,8 ¦ >=4,2
¦ 6%
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦
¦ + 1,4 ¦sense límit¦
¦
¦
¦
¦ 6" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦163,9 - 166,5 ¦ >=4,2
¦ 6%
+----------------------------------------------------------------------+

¦
¦

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies
planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 "Tubos de acero; tubos roscados semipesados."
____________________________________________________________________________

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

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW11720,BFW11620,BFW11520,BFW11420,BFW21710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

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

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW2 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW21710.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions d'edificació i d'urbanització
per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10242-95 "Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías"
____________________________________________________________________________

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

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY11720,BFY11620,BFY11520,BFY11420,BFYQ3060,BFY21710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques
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pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY21710.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques
pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG161431,BG161411.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS I CANALS

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits 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.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS I CANALS

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H710,BG22H810.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub flexible no metal.lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal.ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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
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roscas para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS I CANALS

BG2A - CANALS PLÀSTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2A3B45L7JI.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la base.
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.
Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials d'adaptació.
Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.
Reacció en front el foc (UNE 23-727): M2
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-4X5
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm
Temperatura de servei (T): -30°C <= T <= +50°C
Potència d'utilització: <= 16 kW
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de PVC
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG317220,BG312320,BG312330.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor de coure,
designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de vinil.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1).
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Els colors vàlids per l'aïllament són:
- Cables unipolars:
- Negre o llistat de groc i verd.
- Cables multiconductors:
- Fase: marró o negre
- Neutre: blau clar.
- 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 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1).
No ha de tenir variacions del 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.
Ha de ser de color negre.
Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta segons
UNE 21-123. Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot ser
inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
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
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c..: 1.8 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): - 0,1 mm + 10% (valor mig)
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
* UNE 21-011-74 (2) "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 HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones generales."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no
armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados."
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
____________________________________________________________________________

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 pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1
aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
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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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
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
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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

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415D9B,BG415D99.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
Pàgina: 38

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

- 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

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42529H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
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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.
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.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
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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

BG4R - CONTACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4R44D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió
o motor llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un
circuit magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o
interruptors automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el símbol "Terra".
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del
comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Tensió nominal circuit principal: 400 V
Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
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 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin
diferents a les de les bobines
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG61 - CAIXES PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG61CEC6KIFB.
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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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG6211D6.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les
persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG635B22.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
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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.
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG67 - PLAQUES I MARCS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò
3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta
placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes
escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW2A800.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW42000,BGW41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part
proporcional
d'accessoris
per
a
interruptors
magnetotèrmics
o
diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

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

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES

BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, amb o sense
òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.
S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per
als usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials,
les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
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.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en
les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre
sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que
puguin provocar l’abrasió de la coberta o de l’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència
d’entrada en ús normal.
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense
que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d’haver
accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de
conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els
conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I, II o III
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
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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
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- 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
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d’incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, condensador per
a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components
de l’equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet
la lluminària.
La connexió de l’equip amb la xarxa s’ha de poder fer d’alguna de maneres següents:
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l’interior de la caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l’exterior
- Per mitjà d’una regleta de connexió integrada al cos de la caixa
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada,
especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto
838/2002.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:
Si l’equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un espai per al seu
allotjament.
Si l’equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d’estar muntat a l’interior d’una caixa fixada mecànicament a la
carcassa de la lluminària. Les connexions entre l’equip i la lluminària han d’estar fetes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:
L’equip electrònic ha d’estar muntat a dintre d’una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària.
Les connexions entre l’equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d’instal·lar el llum, en qualsevol cas,
els borns han d’estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet una posició de
muntatge.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de subministrar amb la lluminària.
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt
(làmpada-equip auxiliar).
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
*UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
*UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad.
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*UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:
*UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
*UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:
*UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de lámparas
fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.
*UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA DECORATIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH61RH9A.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega,
portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors
elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
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.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
+----------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦---------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦de 175 a 300 ¦
¦--------------¦---------------¦---------------¦
¦Potència (W) ¦ <= 12
¦ <= 8
¦
+----------------------------------------------+
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
- Freqüència: 50 Hz
Superfície il.luminada (m2):
+----------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦---------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦de 175 a 300 ¦
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¦--------------¦---------------¦---------------¦
¦S (m2)
¦ >= 28
¦ >= 60
¦
+----------------------------------------------+
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20-062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20-324) : IP-223
Aïllament (R.E.B.T.): Classe II A
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones."
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación."
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación."
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación."
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad."
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.
UNE_EN 60924-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales y de seguridad."
UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones
de funcionamiento."
UNE 20-392-93 1R "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento."
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHB -

LLUMS ESPECIALS

BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum estanc de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer, A.F., IP-54X, o amb xassís de poliester A.F., IP-55X, per un o
dos tubs fluorescents de 36 o 58 W.
S'han considerat els tipus de llum següents:
- Amb difusor cubeta de plàstic
- Sense difusor ni reflector
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.
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.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Aïllament elèctric: Classe II
Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014): Ha de complir
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
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
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:
- 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
Dimensions (mm):
+------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus
¦SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR ¦ CUBETA DE PLÀSTIC ¦
¦------------------¦---------------------------¦-------------------------¦
¦Nombre tubs
¦
1
¦ 2
¦ 1
¦ 2
¦
¦------------------¦-------------¦-------------¦-------------¦-----------¦
¦Potència (W)
¦ 36 ¦ 58 ¦ 36 ¦ 58 ¦ 36 ¦ 58 ¦36 ¦ 58 ¦
¦------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦----¦------¦
¦Llargària nominal ¦ 1240 ¦ 1540 ¦ 1240 ¦ 1540 ¦ 1275 ¦1575 ¦275 ¦1575 ¦
¦------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦----¦------¦
¦Amplària nominal ¦ 62 ¦ 62 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 101 ¦ 101 ¦181 ¦ 181 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
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
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
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:
- 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
LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR:
Ha d'estar formada per:
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de
connexions
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- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació
adossada al sostre
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc.
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC:
Ha d'estar formada per:
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de
connexions
- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al
sostre
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió
- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització o de comandaments a distància autonoms.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

BM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM112120.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Detectors per a instal.lacions de protecció d'incedis.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums
- Detectors òptics de fums
- Detectors tèrmics termovelocimètrics
- Detectors de CO
- Detectors autònoms de CO
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat
manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 v
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):: 220 v
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
DETECTORS DE FUMS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat
manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma.
Concentració de fums d'alarma: <= 7%/m3
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 v
Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
Humitat relativa de treball: <= 95%
DETECTORS TÈRMICS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un
cos amb l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma.
Temperatura d'alarma: 58°C
Gradient de temperatura d'alarma: <= 10°C/min
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 v
Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 80°C
Humitat relativa de treball: <= 95%
Toleràncies:
- Temperatura d'alarma: ± 3°C
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
DETECTORS TERMOVELOCIMETRICS:
UNE 23-007-93 (6) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de incendios.Detectores térmicos."
DETECTORS DE FUMS:
UNE 23-007-93 (7) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de incendios.Detectores puntuales de humos."
____________________________________________________________________________
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BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM12N001.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl.lica esmaltada al foc, de color vermell, amb indicadors de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa: 220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria: 24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància: >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma: >= 15 min
Tensió de treball: 24 V, corrent continu
CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal.lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i els
fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:
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- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma
Mòdul de control, format per:
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal.lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors,
l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei"
Mòdul de zones, ha d'estar format per:
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentraciói en tenir tensió les connexions de
comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
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BM13 - SIRENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM132121.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sirenes electròniques i electromecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Sirenes electròniques
- Sirenes electromecàniques
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S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
SIRENA ELECTRÒNICA:
Element inclòs en una caixa metàl.lica esmaltada al foc, de color vermell.
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable i ha de tenir unes ranures de ventilació.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic i l'equip oscil.lador.
Intensitat de so: > 100 dB
Freqüència de so: >= 2300 Hz, <= 3800 Hz
Tensió d'alimentació: 24 V, corrent continu
Consum: 500 mA
AMB SENYAL LLUMINÓS:
Ha d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.
Consum: 700 mA
Potència de la làmpada: 5 W
Freqüència de la làmpada: 2 Hz
SIRENA ELECTROMECÀNICA:
Element acústic inclós en una caixa plàstica de color vermell, amb suport per a muntar superficialment.
El cos ha de portar ranures per a la transmissió del so i forats pels conductors.
El suport ha de tenir forats per a la fixació i el cos ha d'incorporar l'avisador acústic.
Intensitat de so: > 100 dB
Freqüència de so: >= 2300 Hz, <= 3800 Hz
Tensió d'alimentació: 24 V, corrent continu
Consum: 1A
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
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BM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM1421D2.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, per a muntar superficialment o encastats.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'anar inclòs en una caixa metàl.lica, esmaltada al foc, de color vermell.
La cara frontal ha de ser practicable i ha de tenir un vidre o una tapa que protegeixi el polsador d'accionaments involuntaris;
cal trencar el vidre o obrir la tapa per a poder accedir al botó del polsador.
Quan la protecció és amb vidre, al través d'ell s'ha de llegir una inscripció interior que digui "Trenqueu el vidre".
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________
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BM23 - BOQUES D'INCENDI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM231340.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega teixida amb material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl.lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i
els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estaresmaltat al foc i
pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
Pàgina: 59

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Resistència impacte llança-boquilla
Sense deterioraments ni fuites
Parell de força màxim per al canvi de
les funcions de la llança-boquilla
<= 4 Nm
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari
>= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl.liques amb recobriment
Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics
Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt
debanador-vàlvula de tancament
Sense deterioraments
Ha de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure
>= 10 m
- Amb polvorització en cortina
>= 6 m
- Amb polvorització cònica
>= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina
90° ± 5°
- Per a polvorització cònica
>= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE_EN 671-1 i UNE_EN 671-2.
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial
- UNE_EN 671-1 en mànegues semirrígides
- UNE_EN 671-2 en mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega (UNE 23-091):
- Calibre passa:
- BIE-25
24 mm
- BIE-45
44 mm
- Calibre no passa:
- BIE-25
25,5 mm
- BIE-45
46 mm
- Llargària mànegues
+ 5%
- 0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre
mínim 200 mm.
El sistema no ha de presentar cap fuita visible.
La mànega ha d'estar teixida i trenada amb filats sintètics resistents a la putrefacció.
La mànega ha de tenir una trama o espiral de material resistent i elàstic que eviti el seu col.lapse.
La mànega ha de tenir una paret interior de material elastòmer per a la seva impermeabilització.
La mànega ha de complir les especificacions de la norma UNE 23-091, part 3A.
Diàmetre interior de la mànega
25 mm
Tipus de mànega
semirígida no col.lapsable
Designació de la mànega UNE 23 091-3A - 25
Pressió de prova de la mànega (UNE 23-091)
45 bar
Material dels enllaços ràpids (racords lleugers)
Aliatge d'alumini
per a moldeig tipus ASG
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció >= 160 N/mm2
- Mòdul d'elasticitat
>= 80 N/mm2
- Allargament
>= 2%
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)
>= 50
Força per a desenrrotllar la mànega horitzontalment en totes les direccions:
- Força inicial màxima <= 70 N
- Força màxima en qualsevol punt
amb dispositiu orientador
<= 200 N
- Força màxima per a desenrrotllar la mànega
<= 350 N
Frenat dinàmic del debanador
<= 1 volta
Resistència a l'impacte i a la càrrega
de la boca d'incendi equipada
Sense deformacions permanents
Pressió màxima de servei 1,2 MPa
Pressió de prova
1,8 MPa
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Pressió mínima de trencament
3,0 MPa
Cabal mínim i coeficient K mínim en funció de la pressió:
+--------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre orifici ¦ Cabal mínim (l/min) a pressió P ¦ Coef. K ¦
¦ boquilla ¦ P=0,2 ¦ P=0,4 ¦ P=0,6 ¦
¦
¦
mm
¦ MPa ¦ MPa ¦ Mpa ¦
¦
¦+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
4
¦ 12 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 9 ¦
¦
5
¦ 18 ¦ 26 ¦ 31 ¦ 13 ¦
¦
6
¦ 24 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 17 ¦
¦
7
¦ 31 ¦ 44 ¦ 53 ¦ 22 ¦
¦
8
¦ 39 ¦ 56 ¦ 68 ¦ 28 ¦
¦
9
¦ 46 ¦ 66 ¦ 80 ¦ 33 ¦
¦
10
¦ 59 ¦ 84 ¦ 102 ¦ 42 ¦
¦
12
¦ 90 ¦ 128 ¦ 156 ¦ 64 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE_EN 671-1.
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla
horitzontal.
Els materials de construcció han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant una
pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.
La mànega ha d'estar teixida amb material resistent a la putrefacció.
El teixit de la mànega ha d'estar format per ordit (fils longitudinals) i trama (fils transversals) en helicoïdal contínua i uniforme.
Ordit i trama han d'estar entrecreuats formant un lligament unit.
La construcció ha de ser contínua i regular en tot el perímetre de la mànega.
La mànega ha de tenir adherit a l'interior una material elastòmer de paret llisa que converteixi la mànega en estanca.
La mànega ha de complir les especificacions de la norma UNE 23-091, part 2A.
Diàmetre interior de la mànega
45 mm
Tipus de mànega
flexible plana per a servei lleuger
Designació de la mànega UNE 23 091-2A - 45
Pressió de la prova de la mànega (UNE 23-091)
35 bar
Pressió de treball
<= 15 bar
Material dels enllaços ràpids (racords normals)
Aliatge d'alumini
per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords
>= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció >= 290 N/mm2
- Mòdul d'elasticitat
>= 240 N/mm2
- Allargament
>= 8%
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)
95 aproximadament
Parell de força màxima per al canvi de les
funcions de la llança-boquilla (UNE_EN 671-2)
<= 7 Nm
Resistència a la corrosió del pas d'aigua Sense deterioraments
Ha de funcionar correctament
Pressió màxima de servei 1,2 MPa
Pressió de prova
2,4 MPa
Pressió mínima de trencament
4,2 MPa
Estanquitat dels ràcors
Sense fuites a la pressió de prova
Cabal mínim i coeficient K mínim en funció de la pressió:
+--------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre orifici ¦ Cabal mínim (l/min) a pressió P ¦ Coef. K ¦
¦ boquilla ¦ P=0,2 ¦ P=0,4 ¦ P=0,6 ¦
¦
¦
mm
¦ MPa ¦ MPa ¦ Mpa ¦
¦
¦+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
9
¦ 66 ¦ 92 ¦ 112 ¦ 46 ¦
¦
10
¦ 78 ¦ 110 ¦ 135 ¦ 55 ¦
¦
11
¦ 93 ¦ 131 ¦ 162 ¦ 68 ¦
¦
12
¦ 100 ¦ 140 ¦ 171 ¦ 72 ¦
¦
13
¦ 120 ¦ 170 ¦ 208 ¦ 85 ¦
+--------------------------------------------------------------+
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE_EN 671-2.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves
immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal.lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y
Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación
de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
* UNE 23-400-94 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación."
* UNE 23-410-94 (1) "Lanzas-boquillas de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales."
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE_EN 671-1 1995 "Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de
incendio equipadas con mangueras semirrígidas."
* UNE 23-400-94 (1) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm."
* UNE 23-091-96 (3A) "Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 3A: Manguera semirrígida para servicio
normal, de 25 mm de diámetro."
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE_EN 671-2 1995 "Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de
incendio equipadas con mangueras planas."
* UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm."
* UNE 23-091-96 (2A) "Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para
servicio ligero, de diámetros 45 mm y 70 mm."
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

BM31 - EXTINTORS MANUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb acabat pintat o
cromat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110).
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat.
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Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles.
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats equivalents a les
especificades pel material base.
Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a pressió i la
superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos.
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura automàtica.
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma.
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions perjudicials ni risc específic de
corrosió.
Classes de foc per al que son útils els extintors:
+-------------------------------------------+
¦ Extintors
¦ Classe foc
¦
¦
¦-----------------------¦
¦
¦ A ¦ B ¦ C ¦ Elèctric ¦
¦-------------------¦---¦---¦---¦-----------¦
¦ Pols seca
¦ ¦x¦x¦ x
¦
¦ Pols polivalent ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x
¦
¦ Anhídrid carbònic ¦ ¦ ¦ ¦ x
¦
+-------------------------------------------+
Han de tenir una eficàcia: >= 21A-113B
Composició química de l'acer del cos de l'extintor:
- Contingut de C:
- Acer no austenític: <= 0,25%
- Acer austenític: <= 0,03%
- Contingut de S: <= 0,05%
- Contingut de F: <= 0,05%
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor:
- Coeficient d'allargament: > 16%
- Resistència a la tracció: <= 580 MPa
Ampolles de gas propulsor:
- Material: Acer, alumini o aliatge d'alumini
- Volum: <= 500 cm3
El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents:
- Marca del fabricant
- Número de sèrie o del lot
- Any de fabricació
- Pressió de prova en bar
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents:
- Massa real en buit, en grams
- Massa teòrica amb càrrega, en grams
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar
- Any de fabricació
- Marca o nom del fabricant
EXTINTORS PINTATS:
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115).
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT:
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient.
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de:
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega
- Vàlvula de seguretat
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament de
la vàlvula de sortida.
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró.
Càrrega extintors <= 3 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver un broc.
Càrrega extintors > 3 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega acabada amb un broc.
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat: 0,8 x pressió de prova
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC:
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió.
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent.
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de:
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament de
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la vàlvula de sortida.
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró.
Càrrega extintors <= 5 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver un broc amb forma de botzina.
Pressió tarada del disc de ruptura: 186 bar
Extintors amb càrrega >= 5 kg:
- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina.
- Llargària mànega: >= 400 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- La pressió de servei
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents:
- Nom del fabricant o importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110)
- Recomanacions restrictives
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión."
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación, eficacia; hogares tipo
para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)."
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)."
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)."
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)."
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y ensayos mecánicos.
(Versión oficial EN 3-4:1994)."
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. (Versión oficial EN
3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)."
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos complementarios. (Versión oficial
EN 3-5:1984)."
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM3A1000.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Armaris metàl.lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl.lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY1 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY13000,BMY11000,BMY14000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris per a instal.lacions de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ELEMENTS PER A DETECTORS:
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un detector.
ELEMENTS PER A CENTRALS DE DETECCIÓ:
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una central de detecció.
ELEMENTS PER A SIRENES:
Unitat composada pel conjunt d’elements necessaris pel muntatge d’una sirena.
ELEMENTS PER A POLSADOR D'ALARMA:
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’un polsador d’alarma.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY23000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris per a instal.lacions d'extinció.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS PER A HIDRANTS:
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’un hidrant.
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES:
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una instal·lació de columna seca.
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS:
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Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una boca d’incendi.
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’un detector extintor-extintor automàtic.
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’una vàlvula de control i alarma.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY31000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer disminuir la seva
qualitat i el bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN2 -

VÀLVULES DE SOLETA
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BN21 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS AMB ROSCA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vàlvules de soleta manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN317720,BN316720,BN314720.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
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de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
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
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

BN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vàlvules de regulació de dues vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar de pressió nominal amb
connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació, formada per:
- Cos amb les dos connexions
- Sistema de tancament
- Accionament per servomotor elèctric
- Assentaments d'estanqueitat pel sistema de tancament
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb les
indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
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El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el
cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb la d'entrada, regulant més o menys la secció
lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió d'alimentació i la potència.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
6
¦
>= 9
¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge,
connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 -

CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP434A50,BP43C410.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla
per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a
connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús
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normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a
l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé
recoberta d'un altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha
d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar
cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
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conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BPD -

MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

BPD6 - PUNTS D'ACCES A USUARI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BPD6111M.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt d'accés a usuari per a dur a terme la connexió entre la xarxa de dispersió de l'edifici i
la xarxa interior d'usuari en les instal·lacions d'infrastructura comú de telecomunicacions
(ICT).
S'han considerat els elements següents:
- Punts d'accés a usuari per a instal·lacions de telefonia
- Punts d'accés a usuari per a instal·lacions de televisió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
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La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida
útil de l'element.
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos.
Els punts d'acces a usuari han d'estar preparats per anar muntats a dintre del corresponent
registre.
Els terminals de connexió han d'estar muntats sobre material aïllant.
PUNTS D'ACCES A USUARI PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA:
Ha d'estar preparat per a poder desconnectar la xarxa interior d'usuari de la xarxa de
dispersió de l'edifici sense necessitat de desfer les connexions.
Ha d'estar constituït per una part accessible únicament per l'entitat subministradora del
servei de telefonia i una altra part accessible per a l'usuari.
La part accessible únicament per l'entitat subministradora del servei de telefonia ha de ser
precintable i ha d'estar constituïda almenys per:
- Un element de connexió per a la línia de servei
- Un dispositiu de tall i seccionament que permeti desconnectar de forma permanent i estable
la instal·lació privada. En la posició de tall la línia ha de quedar prolongada a un
element de prova del subministrament del servei
- Un element de prova del subministrament del servei
- Un dispositiu per a la connexió de la instal·lació privada
La part accessible per a l'usuari ha d'estar constituïda al menys per:
- Element per a l'actuació del dispositiu de tall o seccionament de la part accessible
únicament per la companyia subministradora
- Accés a l'element de prova de la part accessible únicament per la companyia subministradora
- Accés al dispositiu per a la connexió de la instal·lació privada de la part accessible
únicament per la companyia subministradora
Resistència entre contactes adjacents a una tensió de 500 V: >=100 MOhm
PUNTS D'ACCES A USUARI PER A INSTAL·LACIONS DE TELEVISIO:
Han de complir les següents característiques:
Atenuació:
- En banda baixa (5-862 MHz): < 0,1 dB
- En banda alta (950-2150 MHz): < 0,2 dB
Pèrdua de retorn:
- En banda baixa (5-862 MHz): > 19 dB
- En banda alta (950-2150 MHz): > 13 dB
Rebuig entre sortides:
- En banda baixa (5-862 MHz): > 64 dB
- En banda alta (950-2150 MHz): > 54 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre por el que se establecen las especificaciones
técnicas del
punto de terminación de red, de la red telefónica conmutada y los requisitos
mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.
____________________________________________________________________________
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1P - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
1P7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pressa de veu o dades, consistent en el mecanisme de la pressa muntat en una caixa o en un
bastidor, amb el seu marc, el caixetí, el cable de senyal connectat a la pressa, i mesurat
fins a la canal o tub de distribució general, col·locat dins d'un tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del caixetí o del bastiment
- Col·locació del tub
- Col·locació del cable dins del tub fins el caixetí i connexió al mecanisme de pressa
- Fixació del mecanisme al caixetí o bastiment
- Col·locació del marc
- Verificació del funcionament correcte de la pressa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable fins a la safata o tub de distribució
general. No inclou l'amidament fins a l'armari de comunicacions, que s'ha d'amidar en una
unitat d'obra independent.
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
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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.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E89F - PINTATS DE TUBS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89FU001.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja previa si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
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segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6%
en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
+---------------------------------------------+
¦Material superficie ¦ Hivern ¦ Estiu ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦
Guix
¦3 mesos ¦ 1 mes ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦
Ciment
¦ 1 mes ¦ 2 setmanes ¦
+---------------------------------------------+
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
PINTAT DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: 0%
- Obertures entre 2 i 4 m2: 50%
- Obertures > 4 m: 100%
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE4436S3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
S'han d’instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims
especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda
de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema
flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
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 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
____________________________________________________________________________
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EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE51LQ10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat
ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge
i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons
l'UNE 100-105. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i
la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada
peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant
les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
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CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
* UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
* UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
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EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
EEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEJ1ARC1,EEJ1ARC2,EEJ1ARC4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Fan-coils horitzontals de sostre, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.
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Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general
de l'aparell.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb mètodes
aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han
d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

____________________________________________________________________________

EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK8 - DIFUSORS LINIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK8ARC1,EEK8ARC2,EEK8ARC3,EEK8ARC4,EEK8ARC5,EEK8ARC6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIÓ:
Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els trams frontals:
- Replanteig de la instal·lació
- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió
- Muntatge del difusor al plènum
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb els fals sostre
- Orientació de la sortida d'aire
- Connexió de la tovera al conducte de l'aire
- Ajust de la comporta de regulació
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:
- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació
- Anivellació amb el fals sostre
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.
Els elements que conformen el difusor linial han de quedar enrasats al fals sostre amb els accessoris d'instal·lació adients.
El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d'estar fets segons les especificacions de la
DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d'estar feta amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé
expressament aprovats per aquest. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la instal·lació i els elements de l'obra.
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la boca de connexió. La unió ha de ser
estanca.
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte.
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació.
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada per aquest.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
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EEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
especificades al projecte.

corresponguin

a

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».
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MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU6U001.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i
indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat
i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell
mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV2ARC1,EEV2ARC2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de
l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a
la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV41210.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.
CABLES DE DADES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates)
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la
instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit
al feix dels conductors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES DE DADES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF11M722,EF11M622,EF11M522,EF11M422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o amb soldadura
helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats
o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius
superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al
tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de
compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres
productes que deteriorin el ferro.
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La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Distància entre suports (m)¦
¦ nominal ¦----------------------------¦
¦
¦ trams
¦ trams ¦
¦
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦ 1/8"
¦ 1,8
¦
1,5 ¦
¦ 1/4"
¦ 2
¦
1,6 ¦
¦ 3/8"
¦ 2,5
¦
1,8 ¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦ 3
¦
2,5 ¦
¦ 1"
¦ 3
¦
2,8 ¦
¦1"1/4 - 2" ¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 2"1/2
¦ 4,5
¦
3,5 ¦
¦ 3"
¦ 4,5
¦
4
¦
¦ 4" - 5" ¦ 5
¦
5
¦
¦ 6"
¦ 6
¦
6
¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 30 cm (tubs <= 12") ha de ser de
grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat
en la DT
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa
i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.),
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
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assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
EF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF217212.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre entre 1/4" i 6" , col.locats
superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal.lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal.lació de bombeig, etc.).
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport
- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, la col.locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col.locació es
considera una unitat d'obra diferent.
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col.locar enrasades amb les generatrius
superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al
tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de
compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Distància entre suports
¦
¦
¦-----------------------------------¦
¦ nominal ¦ verticals (m) ¦ horitzontals (m) ¦
¦---------¦---------------¦-------------------¦
¦ 1/8" ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 1/4" ¦ 2,5
¦
1
¦
¦ 3/8" ¦ 2,5
¦
1,8
¦
¦ 1/2" ¦
3
¦
2,5
¦
¦ 3/4" ¦
3
¦
2,5
¦
¦ 1" ¦
3
¦
2,8
¦
¦ 1"1/4 ¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 1"1/2 ¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 2" ¦ 4,5
¦
3
¦
¦ 2"1/2 ¦ 4,5
¦
3,5
¦
¦ 3" ¦ 4,5
¦
4
¦
¦ 4" ¦
5
¦
5
¦
¦ 5" ¦
5
¦
5
¦
¦ 6" ¦
6
¦
6
¦
+---------------------------------------------+
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL.LOCACIÓ SOTERRADA:
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la D.T.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa
i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, les corbes, reduccions, etc., han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL.LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen
als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre del tub més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal.lació. S'han de col.locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl.liques per a la subjecció dels
mateixos.
En les instal.lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col.locar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ33ABL,EFQ33A9L,EFQ33A7L,EFQ33A5L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats
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- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a
pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa
amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises
veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
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Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161431,EG161411.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

o

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

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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EG2 -

TUBS I CANALS

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub rígid no metàl.lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat a roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
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 la 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 D.F.
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 D.T. 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
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m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS I CANALS

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22H711,EG22H811.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub flexible no metal.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.
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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 D.F.
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 D.T. 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 llargaria 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.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS I CANALS

EG2A - CANALS PLÀSTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG2A7B56L7JI.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com
a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions: >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
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EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG317224,EG312324,EG312334.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV
0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat.
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:
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 pertanyen, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
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.
Els conductors han de quedar extesos 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.
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:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser
l'establerta al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació: >= 0°C
EN TUB:
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
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 D.T., 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
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no
armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).
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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
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 o de 300/500 V.
- 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:
- 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 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.
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
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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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415D9B,EG415D99.
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
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connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
Pàgina: 102

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42529H.
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
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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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 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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EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG4R - CONTACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4R44D0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de
la base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
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.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
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 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
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:
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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 contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

EG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG6211D6.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del
cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'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 cual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH25ARC1,EH25ARC2,EH25ARC3,EH2DARC1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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, amb òptica i amb difusor
de lamel·les o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la
part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb
difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència
tipus estàndard o amb reflector de vidre bufat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
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- 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, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN
60598-2-2: 1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial
EN 60598-2-1: 1989).
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA DECORATIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61RC9A.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a
300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Han de proporcionar al nivell del sól una il.luminació: >= 1 lux
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones."
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación."
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación."
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación."
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EHB -

LLUMS ESPECIALS

EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum estanc per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
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 fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, 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.
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Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EHB -

LLUMS ESPECIALS

EHB5 - LLUMS ESTANCS AMB LEDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHB5ED71.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
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 fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, 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.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
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:
- 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.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM112120.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Detectors per a instal.lacions de protecció d'incendis muntats superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- Detectors iònics de fums.
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- Detectors tèrmics de fum.
- Detectors termovelocimètrics.
- Detectors de CO.
- Detectors autònoms de CO.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la base a la superfície
- Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la P.O.)
- Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la P.O.)
- Acoblament del cos a la base
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
La base s'ha de fixar sòlidament a la superficie mitjançant tacs i visos.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM12N001.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Centrals de detecció d'incendis i de CO muntades i col.locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.)
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM13 - SIRENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM132121.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col.loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Pàgina: 114

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM1421D2.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 -

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

EM23 - BOQUES D'INCENDI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM23134R.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col.locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat ± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

EM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261K.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Col.locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col.locat amb suport a la paret:
- Col.locació del suport al parament.
- Col.locació de l'extintor al suport.
Col.locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL.LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL.LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL.LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col.locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN2 -

VÀLVULES DE SOLETA

EN21 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS ROSCADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules de soleta manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
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Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN317727,EN316727,EN314727.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
Pàgina: 118

PROJECTE INSTAL·LACIONS REFORMA DESPATXOS FCC UAB

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

EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

EN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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VÀLVULES DE REGULACIÓ

EN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN72ARC1,EN72ARC2,EN72ARC4,EN72ARC3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o embridades entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENC -

VÀLVULES D'EQUILIBRAT

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

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP434A50,EP43C411.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
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* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7381J3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EPD -

INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

EPD6 - PUNTS D'ACCES A USUARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EPD6111M.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt d'accés a usuari per a dur a terme la connexió entre la xarxa de dispersió de l'edifici i
la xarxa interior d'usuari en les instal·lacions d'infraestructura comú de telecomunicacions
(I.C.T.).
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament a l'interior de la caixa de registre de terminació de xarxa.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig: ±5 mm
- Aplomat: ±2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
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