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1.- OBJECTE DEL DOCUMENT
A petició de l’Ajuntament de Puigvert de Lleida i per sol·licitud del Consell
Comarcal del Segrià es procedeix a la redacció d’aquest document.
L’encàrrec consisteix en l’elaboració de la documentació tècnica necessària
per la licitació del sistema de climatització de la llar social i la sala polivalent del
complex esportiu.
Actualment, aquests espais tan sols disposen de calefacció i l’actuació
pretén dotar-los d’un sistema de climatització adequat (calefacció i refrigeració).
Es donarà compliment a les diferents normatives que li siguin d’aplicació.
2.- TITULAR
El titular objecte d'aquesta memòria és AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA,
amb CIF P2522500D, i domicili fiscal, a Plaça Major 7, 25153 Puigvert de Lleida.

3.- CONTINGUT DEL PROJECTE
El document està estructurat en dues parts:
DOCUMENT 1: PART DEL PROJECTE CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ DE
SISTEMA DE REFRIGERACIÓ PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEX ESPORTIU
DOCUMENT 2: PART DEL PROJECTE CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ DE
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EN LA LLAR SOCIAL
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4.- RESUM DEL PRESSUPOST PER CONTRATA
A continuació es mostra el resum del pressupost per contrata:
1. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ SALA POLIVALENT COMPLEX ESPORTIU
Pressupost d'execució material 12.738,38€
6% de despeses generals 764,30€
13% de benefici industrial 1.655,99€
Suma 15.158,67€
21% IVA 3.183,32€
Pressupost d'execució per contracta (actuació 1) = 18.341,99€

2. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ LLAR SOCIAL
Pressupost d'execució material 70.724,03€
6% de despeses generals 4.243,44€
13% de benefici industrial 9.194,12€
Suma 84.161,59€
21% 17.673,93€
Pressupost d'execució per contracta (actuació 2) 101.835,52€

Pressupost total d’execució per contrata : 120.177,51€
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1.- OBJECTE DEL DOCUMENT
A petició del Ajuntament de Puigvert de Lleida i per sol·licitud del Consell
Comarcal del Segrià es procedeix a la redacció d’aquest document.
L’encàrrec consisteix en l’elaboració de la documentació tècnica necessària
per la licitació del sistema de refrigeració de la sala polivalent del complex esportiu.
Es donarà compliment a les diferents normatives que li siguin d’aplicació.
2.- TITULAR
El titular objecte d'aquesta memòria és AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA,
amb CIF P2522500D, i domicili fiscal, a Plaça Major 7, 25153 Puigvert de Lleida.

3.- EMPLAÇAMENT
L’edifici objecte d’aquest document està situat a:
C/ La Bassa nº17-19
25153 Puigvert de Lleida
L’emplaçament es troba indicat en la documentació gràfica.
4.- ESTAT ACTUAL I IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS
El complex esportiu es una construcció relativament nova, destinada a acollir
diferents activitats de caire lúdic-esportiu, que disposa de pistes de tennis, piscina i
camp de futbol.
Es disposa d’un edifici on en planta baixa s’ubiquen els vestidors, cambres
higièniques, zona de bar-restaurant i una sala polivalent. En planta semi-soterrani es
disposa de cambres de instal·lacions i manteniment i una segona sala polivament.
La sala polivalent de planta baixa disposa d’un sistema de calefacció
mitjançant una Unitat de Tractament d’Aire amb distribució per conductes.

La

producció del aigua calenta de la bateria de la UTA es realitza a mb una caldera de
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gasoil ubicada al semisoterrani.
A continuació es mostren fotografies de l’estat actual de la sala polivalent.

Es desitja dotar la sala d’un sistema de refrigeració.
Tot i que l’espai a refrigerar es la sala polivalent de planta baixa, també s’haurà
d’actuar en coberta (ubicació de la màquina exterior), planta baixa (ubicació del
quadre elèctric general) i planta semisoterrani (cambra de instal·lacions).
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5.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Per dotar la sala polivalent d’un sistema de refrigeració es proposa instal·lar una
refredadora per tal de produir aigua freda i abastir la bateria que disposa la Unitat de
Tractament d’Aire instal·lada actualment.
En primer lloc es preparà els recolzaments del equip de refrigeració en coberta
mitjançant unes peces de formigó o daus. Es procedirà a col·locar l’equip amb els
corresponents mitjans d’elevació. Es portarà alimentació elèctrica del quadre general.
En la sala de calderes ubicada al soterrani es substituirà el grup de circulació
que abasteix la UTA per un de cabal adient pel funcionament en fred (4.300l/h). En el
col·lector existent s’incorporarà una vàlvula de tres vies que discriminarà el treball en
mode calor o fred (alimentació des de caldera o des d’equip de refrigeració). Es
necessari afegir un petit dipòsit d’inèrcia mural de 200litres de capacitat per
funcionament en fred. Serà necessari el previ buidat del circuit.
Es procedirà a la instal·lació de les canonades de connexió entre equip de
refrigeració i col·lector de distribució amb tub multicapa DN40 i coquilla d’aïllament
segons RITE.
Serà necessari incloure un selector de dues posicions (modo fred-calor) en
l’autòmata de control de la UTA i procedir a la seva reprogramació.
Finalment es connexionarà el cablejat de comunicació dels equips i sondes i es
procedirà a la realització de les corresponents proves de funcionament.
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6.- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT NORMATIU
Per la redacció d’aquest document es prestarà especial atenció al
compliment de les següents normatives:
-

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios i les seves posteriors
modificacions.

-

REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió

6.1.- JUSTIFICACIÓ RITE
Les noves instal·lacions es faran d’acord al “Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”
i les seves posteriors modificacions.
A continuació es detallen els punts més importants:
-

Totes les canonades aniran aïllades tèrmicament d’acord a la IT 1.2.4.2 on
per fluids freds i DN40 s’especifica un aïllament de 5cm si discorren per
l’exterior i 3cm pel traçat per l’interior de l’edifici.

-

El control serà manual mitjançant el termòstat programable existent

-

La empresa instal·ladora realitzarà les corresponents proves d’estanqueïtat
del circuit i posta en marxa de la instal·lació. A més a més entrega al
usuari el llibre de manteniment de la instal·lació.

-

Al finalització de l’obra l’empresa instal·ladora procedirà a inscriure a
Industria (OGE) la corresponent modificació de la instal·lació tèrmica.

-

Serà necessari incloure en el contracte de manteniment existent la
modifació de la instal·lació. A més a més entregarà al usuari el llibre de
manteniment de la instal·lació amb documentació per al seu correcte
funcionament.

-

S’acomplirà amb els rendiments mínims exigits per RITE i ERP’s.

-

Es preveu un consum anual de 20.000kWh tèrmics en fred.
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6.2.- JUSTIFICACIÓ REBT
Les instal·lacions es faran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió, segons RD842/2002 de 2 d’agost, BOE nº 224 de 18 de novembre de 2002, i
Instruccions Complementàries.
Aquest aspecte serà objecte del corresponent projecte i inspecció inicial per
una OCA, per a la seva tramitació davant els Serveis Territorials del Departament
d'Indústria i Energia a Lleida, on es justificarà l’acompliment de l’esmenta’t Reglament,
doncs es tracta d’una modificació d’una instal·lació de publica concurrència.
Protecció contra contactes directes i indirectes
El sistema adoptat és de connexió a terra de les masses i la utilització
d’interruptors diferencials com a dispositius de tall per intensitat de defecte. Es donarà
compliment a la instrucció ITC – BT – 24.
Connexions a terra
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin sota tensió, es
connectaran a un bon terra.
Es verificarà la connexió a terra i si fos necessari s’instal·larà una de nova amb
piques d’acer cobrejat de diàmetre, longitud i nombre suficient per a obtenir la
resistència adequada, alternativament s’adoptarà qualsevol altre sistema de connexió
a terra permès pel vigent Reglament per a Baixa Tensió.
Una vegada construïda la presa de terra es procedirà al mesurament de la seva
resistència, afegint en cas necessari els elèctrodes que es requereixin, fins aconseguir
un valor inferior a 27 de manera que asseguri unes possibles tensions de contactes
inferiors a 24 volts.
Es donarà compliment a la instrucció ITC – BT – 18, Instal·lacions de posada a
terra.
En el document complementaria 7D1, es mostren els càlculs de les línies i
proteccions.
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7.- DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
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7F. Documentació gràfica

Lleida, febrer de 2020

Signat:
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7A. Plec de condicions
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
1.1 Pintures ignífugues intumescents
1.2 Morters
1.3 Plaques
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
2.1 Rígids, semirígids i flexibles
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
3.1 Imprimadors
3.2 Làmines
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
1.1 Generació
1.2 Transport
1.3 Emissors
SUBSISTEMA SUMINISTRES
1 AIGUA
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instal·lació interior
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
1.3 Depuració
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
3 SÒLIDS
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instal·lació comunitaria i interior
1.3 Posta a terra
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment,
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta
documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions,
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord
amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el
projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a
adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I
capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents
que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions,
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació
de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient
resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions
i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat
al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor
i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes
les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions :
les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació,
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del
producte 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, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva,
amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de
l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de
compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva
aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la
pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components

Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials
o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la
superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els
elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans
que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al
seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de
quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben
adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix
de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com
sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars
metàl·lics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el
revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques
(talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de
la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres
accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades,
escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros
galvanitzats i estopa enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a
la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació
de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta
d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la
fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden
instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa
de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu
directament sobre el formigó. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació
de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant
cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en
funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el
cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària.
Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre
punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre
grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels junts.
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot
el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb
màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana
de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació
entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de
l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de
la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles,
granulars, pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda
energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants,
aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material
industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment.
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les
vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient
perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit
amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana
de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens,
llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de
guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè
poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes
de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a
l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos.
Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor
en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície
o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors

a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar
molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no
adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit
amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la
cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les
ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar
recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls
ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer
desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa
d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota
la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...),
la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix
de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció
de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant
aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta
in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de
cambres o projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment;
morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de
perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o
de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos.
Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor
en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície
o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al
morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb
humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o
acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del
revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja
homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.

Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar
ben adherit al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció
s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el
rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció
de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si
mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxisilicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha
de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides
a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del
vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden
afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos,
no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del
producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En
la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge
les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els
treballs que calguin per a la seva completa finalització.
3.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries
membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers
o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta
densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora
(PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de
fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla
de fibra de vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb
o sense un geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta,
quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser
uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de
col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments,
etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments
s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de
quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol.
El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat
específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic,
ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han
d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre
els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els
components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals,
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar
a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en
les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida
que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en
caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes
d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert
per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El
carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o
bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques
s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han
de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de
quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de
pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic:
≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini
s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de
col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb
poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les
cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords,
etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb
l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al
tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements
singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el
seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles
entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin
l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en
fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i
per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments
verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar

entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els
junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha
de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En
el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat
mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests
punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de
les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la
làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de
l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les
dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la
recepció, reduint-la a la identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys
d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el
moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN
60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1:
Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales,
UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las
bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.

Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa
metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A
l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de
calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials
que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement
sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa
d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar
feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions
de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre
les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els
junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell
emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi:
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució

Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig
previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els
tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els
tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure.
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. 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. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer
amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements
de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: 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. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels
tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint
especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica
i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant
conductes i reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques
tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de
quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre
vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que
intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han
de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables
elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les
canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les
vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o
substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i
vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de
la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les

rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta
i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han
de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van 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. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades
amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual
a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50
mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre
el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha
de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva
situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior
a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a
tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. 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. 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. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el
sistema de suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el
seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap
dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat
terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar
les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre
suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. 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.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la
Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19
049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de
subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat
i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de
realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es
tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament
que obri el pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat
en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als
requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es
faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del
R.D. 140/2003.
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant
uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i
disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net
de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic.

Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i
objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de
pressió no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització
de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Instal·lació interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir
l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als
requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver
comptador d’ACS per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als
requisits de la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents
llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a
ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel
que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements
s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat
dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera
sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera
que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la
porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o
encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en
paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran
acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta
no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres
i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament.
El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes
UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic.
Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la
instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports
quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure
dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs
no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la
xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar
aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques,
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar
l’aïllament, 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. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de
comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes
han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de
l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta,
l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la
dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la
mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el
projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de
10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar
connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador
s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió
a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació
cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les
connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com
vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de
pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit
a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de
funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno
(PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que
se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici.
Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la
connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit
més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment
i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels
tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada
tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 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. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han
de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de
tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 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. Un cop instal·lada la canonada, i abans
del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que
especifiqui la D.F. 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: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat:
>= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó
ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o
amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció
en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó
ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar
per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de
quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland.
El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha
d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació
en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor
de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la
superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de
la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució:
Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05
e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a
formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i
terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces
prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han
d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de
recepció i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de
l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o
pericons sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC
o polipropilè.
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser
de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària,
terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o
amb peces de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt
de connexió a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra
impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements
s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs
i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir
esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa
ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si
és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la
D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera,
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de
formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport
és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra
de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements
estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no
han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació
no ha d'alterar les característiques de l'element.
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals
regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores:
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i
les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer
posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions
entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i
es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de
protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar
amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte
de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà
de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix
diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre
l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la
meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula
4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent
mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o
deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants
han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa.
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots
els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de
planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura
d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre
làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2
mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de
cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen
el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall
ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total;
PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar
tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces
ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb
un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de
gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no
sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat:
± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments
indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la
bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb
morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La
caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del
bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs
ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la
solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o
la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa
col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa
i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de
ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han
de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior.
Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la
bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada
d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç
a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible
i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap
amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 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.
Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 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.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents
dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons,
sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
1.3 Depuració
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un
sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.
Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis.
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre.
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment.
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores.
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les
aigües.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la
normativa vigent.
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de
permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell:
± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte
a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos
resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima
entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%.
Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.

Filtres: Granulometria de l’àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa.
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de
calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa
metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988
Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE
123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible.
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc.
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material.
Execució
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden
allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un
conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de
suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan
penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop
de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb
conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal
que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements
estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del
conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran
per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant
cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima
permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors
a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa
d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible:
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal
estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre
exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes
s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema
d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de
ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels
suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici
han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa
tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència

acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa
d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva
continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència
temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C.
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en
tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió
amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han
d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es
dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció
es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha
de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça
en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà
d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de
20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram
vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura
iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la
contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia
ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les
especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han
de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats
a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els
següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida.
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. 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 dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques
dels elements.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
Conductes: Unió de les peces i subjecció.
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció.
Barret de xemeneia: Subjecció.
Amidament i abonament
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 SÒLIDS
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per
gravetat.
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1.
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes.
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció.
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius.
Característiques tècniques mínimes.
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes.
Control i acceptació
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material.

Execució
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les
superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran
de la resta de l’edifici amb murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran
verticalment i els canvis de direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat
excessiva es disposaran de canvis de direcció segons el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de
subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no
superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta
part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes
neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². L’alçada lliure de l’extrem superior
haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es subjectaran als elements
estructurals o als murs suport amb brides o peces especials.
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del
conducte vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves,
esquerdes, deformacions ni escantonaments.
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal.
A la part inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article
2.2.2 del DB-HS 2. El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies
de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha
de ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues
comportes alhora.
Control i acceptació
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent.
Verificacions
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament
de residus comprovant estanquitat.
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament.
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica.
Amidament i abonament
ml de llargària instal·lada, conductes.
m² de conducte formació de tremuja.
ut de comportes i aspiradors estàtics.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD
3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció
és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura

un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència
necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de
la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa
vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les
característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de
treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior
de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda
la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa
soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el
muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un
mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip
entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat
+ - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes,
segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a
quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha
d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA,
les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es
procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o
alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació
d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els
abonats d’un mateix edifici.

Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats
produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser
amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o
muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables
unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
il·luminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte,
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant
l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha
d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades
amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins
al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació
que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar
de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de
16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada
de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons
el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors
magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles
de seguretat. 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 documentació
tècnica. 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, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció
facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al
quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar
connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat
sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
amb aquesta finalitat 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: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa

precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha
de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 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. Tubs flexibles: 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 que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins
les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de
guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre 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.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments
amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió
fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat
elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes
de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les
fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars
(tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació
següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les
caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. 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. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de
derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o
safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades
el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor
dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial:
la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser
la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de
la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 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: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat
de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i
mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i
de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques
dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i
senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat;
Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes
de derivació, mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de
gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb
protecció catòdica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que
ha de ser aprovat per la direcció facultativa. 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. Un cop instal·lat, es procedirà a la
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els
conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar
la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un
nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt
d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment
localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric
amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El
contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de
diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició:
± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar
un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no
ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla
de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
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Pressupost parcial nº 1 Acabaments i ajudes
Nº
U
Descripció

Amidament

1.1.- Ajudes de ram de paleta
1.1.1.- Per instal·lacions
1.1.1.1

U

Partida alçada en materia de paleteria que inclou les ajudes propies de instal·lacions per
obertura de rases, forats, passamurs, i passa forjats, segellat d'aquests amb productes
homologats i impermeabilitzacions en cas necessari.
Total U ......:

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

1,000

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

9.3.- Climatització
9.3.11.- Sistemes de conducció d'aigua
9.3.11.1

U

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia, INOX 444 GH DPI/DI, 200l 6bars, amb
aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclòs vàlvules
de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

9.3.11.2

U

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de seient de 3 vies roscada marca Sauter Saltoki RC
model BUN032F300. Cos de vàlvula en fosa de llautó. PN16; DN32; Kvs=*16m3/h; Carrera 8
mm. Tmáx=150 °C. Caracteristica seleccionable i Servomotor microprocesado pas a pas marca
Sauter Saltoki RC model AVM115F120. Accionament 2 o 3 punts. Força 500 N. Carrera 8mm.
Amb temps de recorregut 120 seg. Alim 230 V. IP54. inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Total U ......:

9.3.11.3

U

U

U

M

1,000

Subministrament i instal·lació de selector 2 posicions amb maneta (LVT LPCS120), fred-calor,
instal·lat en quadre de control i maniobra existent. Inclús contacte 1 auxiliar NA Planitum (LVT
LPXC10) i base de fixació (LVT LPXAU120). Inclús reprogramació modul2 de control del
autómata per funcionament de la UTA en modo fred. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Total U ......:

9.3.11.6

1,000

Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura de cable Ni 1000 marca Sauter Saltoki
RC model EGT354F103. IP55, Rang de mesura -20 a 100 °C. Longitud de cable 3m. Longitud
bulb 50mm. Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

9.3.11.5

1,000

Subministrament i instal·lació bomba circuladora electrònica per a calefacció GRUNDFOS
MAGNA1 25-100 PN10 1X230V 180MM 11/2. Cos en fosa. Rotor humit. Temperatura de fluid des
de -10° fins a +110°. Connexió 11/2. Longitud 180mm. Pressió de treball 10 bar. 1x230V. Altura
màxima 100dm.. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador, racords connexió i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

9.3.11.4

1,000

1,000

Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua freda de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta
amb xapa d'alumini. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris, colzes, racords, maneguets multipress i demes peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Total m ......:

35,000

9.3.16.- Unitats centralitzades de climatització
9.3.16.1

U

Subministrament i instal·lació d'equip de refrigeració, aire-aigua, THERMOCOLD model MEX
SEA PROZONE 028 ZC (o equivalent en prestacions) per a instal·lació en l'exterior amb
ventiladors axials. Potència frigorífica 28,3 Kw (A35/W7). Circuit frigorífic amb R410a,
compressor Scroll, vàlvula d'expansió electrònica, filtre deshidratador, indicador líquid,
electrovàlvula línia líquid, pressòstats (alta i baixa) i vàlvules de seguretat (alta i baixa). Quadre
elèctric de potència i control, amb control electrònic de gestió automàtic. Control DIGITAL
DEFROST (evita desgebraments innecessaris), control DLC (disminueix el nombre
d'arrencades del compressor), control DSP (adapta el set point millorant confort i repartiment
energètic). Grup de bombament, got expansió, purgador aire, vàlvula seguretat, i interruptor
diferencial pressió. Compleix ERP2021. Dimensions (LxPxA): 2061X779X1687. Pes: 367 kg.
Alimentació elèctrica (V/PH/HZ): 400/3+N/50. Nivell de pressió sonora: 44 db(A) inclús
manòmetres, termòmetres, purgador, filtre, per instal·lació en exterior. Inclos peces de formigò
per suport de la màquina en coberta de grava i elements antivibratoris. Inclòs mitjans
d'elevació. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Total U ......:

1,000

9.5.- Elèctriques
AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES1

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

2.2.1.- Canalitzacions
2.2.1.1

M

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i peces especials. Totalment muntada.
Total m ......:

105,000

2.2.2.- Cables
2.2.2.1

M

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

2.2.2.2

M

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

2.2.2.3

M

40,000

15,000

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RC4Z1-K(AS), amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció apantallat, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta
interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de
filferros de cour recuits i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

60,000

2.2.3.- Aparellatge
2.2.3.1

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.2

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.3

U

U

1,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.4

1,000

2,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:
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1,000

Pàgina 3

Pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut
Nº
U
Descripció

Amidament

3.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1.1

U

Partida alçada a justificar en materia de seguretat i salut que inclou adopció i aplicació de les
mesures de protecció de seguretat mitjançant elements de protecció individual i elements de
protecció col·lectius, aixi com mesures d'implantació, neteja, formació i tot el que es relacioni
en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, i el que indiqui el coordinador de seguretat i la DF
en l'evolució dels treballs en virtut de la llei de prevenció de riscos laborals. L'import d'aquesta
partida equival al 2% del pressupost d'execució material.
Total U ......:

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

1,000

Pàgina 4

PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEIX ESPORTIU DE PUIGVERT DE LLEIDA

Pressupost

MALLOL INGENIERIA SLP - AVDA PRAT DE LA RIBA 37 1º1ª 25008 LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

Pressupost parcial nº 1 Acabaments i ajudes
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

1.1.- Ajudes de ram de paleta
1.1.1.- Per instal·lacions
1.1.1.1

U

Partida alçada en materia de paleteria que inclou les ajudes propies de instal·lacions per
obertura de rases, forats, passamurs, i passa forjats, segellat d'aquests amb productes
homologats i impermeabilitzacions en cas necessari.
Total U ......:

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

1,000

493,02

493,02

Total subcapítol 1.1.1.- Per instal·lacions:

493,02

Total subcapítol 1.1.- Ajudes de ram de paleta:

493,02

Total pressupost parcial nº 1 Acabaments i ajudes :

493,02

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

9.3.- Climatització
9.3.11.- Sistemes de conducció d'aigua
9.3.11.1

U

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia, INOX 444 GH DPI/DI, 200l 6bars, amb
aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclòs
vàlvules de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

9.3.11.2

U

U

U

U

M

252,42

252,42

1,000

708,96

708,96

1,000

36,88

36,88

Subministrament i instal·lació de selector 2 posicions amb maneta (LVT LPCS120), fred-calor,
instal·lat en quadre de control i maniobra existent. Inclús contacte 1 auxiliar NA Planitum (LVT
LPXC10) i base de fixació (LVT LPXAU120). Inclús reprogramació modul2 de control del
autómata per funcionament de la UTA en modo fred. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Total U ......:

9.3.11.6

1,000

Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura de cable Ni 1000 marca Sauter Saltoki
RC model EGT354F103. IP55, Rang de mesura -20 a 100 °C. Longitud de cable 3m. Longitud
bulb 50mm. Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

9.3.11.5

359,25

Subministrament i instal·lació bomba circuladora electrònica per a calefacció GRUNDFOS
MAGNA1 25-100 PN10 1X230V 180MM 11/2. Cos en fosa. Rotor humit. Temperatura de fluid des
de -10° fins a +110°. Connexió 11/2. Longitud 180mm. Pressió de treball 10 bar. 1x230V. Altura
màxima 100dm.. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador, racords connexió i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

9.3.11.4

359,25

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de seient de 3 vies roscada marca Sauter Saltoki RC
model BUN032F300. Cos de vàlvula en fosa de llautó. PN16; DN32; Kvs=*16m3/h; Carrera 8
mm. Tmáx=150 °C. Caracteristica seleccionable i Servomotor microprocesado pas a pas
marca Sauter Saltoki RC model AVM115F120. Accionament 2 o 3 punts. Força 500 N. Carrera
8mm. Amb temps de recorregut 120 seg. Alim 230 V. IP54. inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total U ......:

9.3.11.3

1,000

1,000

810,40

810,40

Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua freda de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta
amb xapa d'alumini. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris, colzes, racords, maneguets multipress i demes peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Total m ......:

35,000

37,26

1.304,10

Total subcapítol 9.3.11.- Sistemes de conducció d'aigua:

3.472,01

9.3.16.- Unitats centralitzades de climatització
9.3.16.1

U

Subministrament i instal·lació d'equip de refrigeració, aire-aigua, THERMOCOLD model MEX
SEA PROZONE 028 ZC (o equivalent en prestacions) per a instal·lació en l'exterior amb
ventiladors axials. Potència frigorífica 28,3 Kw (A35/W7). Circuit frigorífic amb R410a,
compressor Scroll, vàlvula d'expansió electrònica, filtre deshidratador, indicador líquid,
electrovàlvula línia líquid, pressòstats (alta i baixa) i vàlvules de seguretat (alta i baixa).
Quadre elèctric de potència i control, amb control electrònic de gestió automàtic. Control
DIGITAL DEFROST (evita desgebraments innecessaris), control DLC (disminueix el nombre
d'arrencades del compressor), control DSP (adapta el set point millorant confort i repartiment
energètic). Grup de bombament, got expansió, purgador aire, vàlvula seguretat, i interruptor
diferencial pressió. Compleix ERP2021. Dimensions (LxPxA): 2061X779X1687. Pes: 367 kg.
Alimentació elèctrica (V/PH/HZ): 400/3+N/50. Nivell de pressió sonora: 44 db(A) inclús
manòmetres, termòmetres, purgador, filtre, per instal·lació en exterior. Inclos peces de
formigò per suport de la màquina en coberta de grava i elements antivibratoris. Inclòs mitjans
d'elevació. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
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Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

1,000

7.436,32

7.436,32

Total subcapítol 2.1.2.- Unitats centralitzades de climatització:

7.436,32

Total subcapítol 2.1.- Climatització:

10.908,33

Total U ......:

2.2.- Elèctriques
2.2.1.- Canalitzacions
2.2.1.1

M

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i peces especials. Totalment muntada.
Total m ......:

105,000

2,57

269,85

Total subcapítol 2.2.1.- Canalitzacions:

269,85

2.2.2.- Cables
2.2.2.1

M

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

2.2.2.2

M

M

6,68

267,20

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

2.2.2.3

40,000

15,000

2,10

31,50

Subministrament i instal·lació de cable multipolar RC4Z1-K(AS), amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció apantallat, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros de cour recuits i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total m ......:

60,000

2,68

160,80

Total subcapítol 2.2.2.- Cables:

459,50

2.2.3.- Aparellatge
2.2.3.1

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.2

U

U

U

56,19

1,000

166,25

166,25

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.4

56,19

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

2.2.3.3

1,000

2,000

27,42

54,84

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

1,000

75,39

75,39

Total subcapítol 2.2.3.- Aparellatge:

352,67

Total subcapítol 2.2.- Elèctriques:

1.082,02
Pàgina 3

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

Amidament

Preu

Import

Total pressupost parcial nº 2 Instal·lacions :

11.990,35

Pàgina 4

Pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

3.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1.1

U

Partida alçada a justificar en materia de seguretat i salut que inclou adopció i aplicació de les
mesures de protecció de seguretat mitjançant elements de protecció individual i elements de
protecció col·lectius, aixi com mesures d'implantació, neteja, formació i tot el que es relacioni
en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, i el que indiqui el coordinador de seguretat i la DF
en l'evolució dels treballs en virtut de la llei de prevenció de riscos laborals. L'import
d'aquesta partida equival al 2% del pressupost d'execució material.
Total U ......:

AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

1,000

255,01

255,01

Total subcapítol 3.1.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva:

255,01

Total subcapítol 3.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva:

255,01

Total pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut :

255,01

Pàgina 5

Pressupost d'execució material
1 Acabaments i ajudes
1.1.- Ajudes de ram de paleta
1.1.1.- Per instal·lacions
2 Instal·lacions
2.1.- Climatització
2.1.1.- Sistemes de conducció d'aigua
2.1.2.- Unitats centralitzades de climatització
2.2.- Elèctriques
2.2.1.- Canalitzacions
2.2.2.- Cables
2.2.3.- Aparellatge
3 Seguretat i salut
3.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1.- Sistemes de protecció individual i col·lectiva

493,02
493,02
493,02
11.990,35
10.908,33
3.472,01
7.436,32
1.082,02
269,85
459,50
352,67
255,01
255,01
255,01
Total .........:

12.738,38

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS.
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Projecte: AMID_PUIGVERT_SALA_POL_PISCINES

Capítol

Import

1 Acabaments i ajudes
1.1 Ajudes de ram de paleta
1.1.1 Per instal·lacions ..............................................…
Total 1.1 Ajudes de ram de paleta ..........:
Total 1 Acabaments i ajudes ..........:
2 Instal·lacions
2.1 Climatització
2.1.1 Sistemes de conducció d'aigua ...................................…
2.1.2 Unitats centralitzades de climatització .........................…
Total 2.1 Climatització ..........:
2.2 Elèctriques
2.2.1 Canalitzacions ..................................................…
2.2.2 Cables ..........................................................…
2.2.3 Aparellatge .....................................................…
Total 2.2 Elèctriques ..........:
Total 2 Instal·lacions ..........:
3 Seguretat i salut
3.1 Sistemes de protecció individual i col·lectiva
3.1.1 Sistemes de protecció individual i col·lectiva ..................…
Total 3.1 Sistemes de protecció individual i col·lectiva ..........:
Total 3 Seguretat i salut ..........:

493,02
493,02
493,02
3.472,01
7.436,32
10.908,33
269,85
459,50
352,67
1.082,02
11.990,35
255,01
255,01
255,01

Pressupost d'execució material
6% de despeses generals
13% de benefici industrial

12.738,38
764,30
1.655,99

Suma
21% IVA

15.158,67
3.183,32

Pressupost d'execució per contracta

18.341,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DIVUIT MIL TRES-CENTS
QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEIX ESPORTIU DE PUIGVERT DE LLEIDA

Descomposats
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Annex de justificació de preus
Num. Codi
1

ICS010

Pàgina 1

U

Descripció

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua freda de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
exterior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camis aïllant de llana de vidre
protegida per emulsió asfàltica recoberta amb
xapa d'alumini. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris, colzes, racords, maneguets
multipress i demes peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

36,174

36,174
1,086

Total per m ............:

37,26

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.
2

ICS020

U

Subministrament i instal·lació bomba
circuladora electrònica per a calefacció
GRUNDFOS MAGNA1 25-100 PN10 1X230V 180MM
11/2. Cos en fosa. Rotor humit. Temperatura
de fluid des de -10° fins a +110°. Connexió
11/2. Longitud 180mm. Pressió de treball 10
bar. 1x230V. Altura màxima 100dm.. Inclòs
pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p
d'elements de muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador, racords connexió
i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

688,306

688,306
20,654

Total per U ............:

708,96

Són SET-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
per U.
3

ICS020bs

U

Subministrament i instal·lació de sonda de
temperatura de cable Ni 1000 marca Sauter
Saltoki RC model EGT354F103. IP55, Rang de
mesura -20 a 100 °C. Longitud de cable 3m.
Longitud bulb 50mm. Totalment muntada,
connexionada i provada.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

35,801

35,801
1,079

Total per U ............:

36,88

Són TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
4

U

ICS020bsba U

Pàgina 2

Descripció

Total

Subministrament i instal·lació de selector 2
posicions amb maneta (LVT LPCS120),
fred-calor, instal·lat en quadre de control i
maniobra existent. Inclús contacte 1 auxiliar
NA Planitum (LVT LPXC10) i base de fixació
(LVT LPXAU120). Inclús reprogramació modul2
de control del autómata per funcionament de
la UTA en modo fred. Totalment muntada,
connexionada i provada.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

786,799

786,799
23,601

Total per U ............:

810,40

Són VUIT-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per
U.
5

ICS065

U

Subministrament i instal·lació d'acumulador
d'inèrcia, INOX 444 GH DPI/DI, 200l 6bars,
amb aïllament de 50 mm d'espessor amb
poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres.
Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge
i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

348,785

348,785
10,465

Total per U ............:

359,25

Són TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS per U.
6

ICS075

U

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de
seient de 3 vies roscada marca Sauter Saltoki
RC model BUN032F300. Cos de vàlvula en fosa
de llautó. PN16; DN32; Kvs=*16m3/h; Carrera 8
mm. Tmáx=150 °C. Caracteristica seleccionable
i Servomotor microprocesado pas a pas marca
Sauter Saltoki RC model AVM115F120.
Accionament 2 o 3 punts. Força 500 N. Carrera
8mm. Amb temps de recorregut 120 seg. Alim
230 V. IP54. inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

245,065

245,065
7,355

Total per U ............:

252,42

Són DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
7

ICV020

U

Descripció

U

Subministrament i instal·lació d'equip de
refrigeració, aire-aigua, THERMOCOLD model
MEX EA PROZONE 028 ZC (o equivalent en
prestacions) per a instal·lació en l'exterior
amb ventiladors axials. Potència frigorífica
28,3 Kw (A35/W7). Circuit frigorífic amb
R410a, compressor Scroll, vàlvula d'expansió
electrònica, filtre deshidratador, indicador
líquid, electrovàlvula línia líquid,
pressòstats (alta i baixa) i vàlvules de
seguretat (alta i baixa). Quadre elèctric de
potència i control, amb control electrònic de
gestió automàtic. Control DIGITAL DEFROST
(evita desgebraments innecessaris), control
DLC (disminueix el nombre d'arrencades del
compressor), control DSP (adapta el set point
millorant confort i repartiment energètic).
Grup de bombament, got expansió, purgador
aire, vàlvula seguretat, i interruptor
diferencial pressió. Compleix ERP2018.
Dimensions (LxPxA): 2061X779X1687. Pes: 367
kg. Alimentació elèctrica (V/PH/HZ):
400/3+N/50. Nivell de pressió sonora: 44
db(A) inclús manòmetres, termòmetres,
purgador, filtre, per instal·lació en
exterior. Inclos peces de formigò per suport
de la màquina en coberta de grava i elements
antivibratoris. Inclòs mitjans d'elevació.
Totalment muntada, connexionada i engegada
per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.

mt42bcc120bdd

1,000 U

mt37www060g

1,000 U

mt37www050f

2,000 U

mt42www040

2,000 U

mt37sgl020d

1,000 U

mt42www050

2,000 U

mo005

13,828 h

mo104

13,828 h

%

Pàgina 3

2,000 %

EQUIP REFRIGERACIÓ AIRE-AGUA
MEX EA 128 ZC B1 MOD
HIDRAULIC
Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 1 1/2",
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Purgador automàtic d'aire amb
boia i rosca de 1/2" de
diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de
110°C.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris

Total

6.486,031

6.486,03

21,812

21,81

20,503

41,01

9,350

18,70

5,882

5,88

17,851

35,70

17,820

246,41

16,100

222,63

7.078,170

141,56

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 4

Descripció
3,000 %

Total

Costos indirectes

7.219,730

216,590

Total per U ............:

7.436,32

Són SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS per U.
8

IEH010

m

Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

6,487

6,487
0,193

Total per m ............:

6,68

Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
9

IEH010b

m

Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

2,037

2,037
0,063

Total per m ............:

2,10

Són DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m.
10

IEH010c

m

Subministrament i instal·lació de cable
multipolar RC4Z1-K(AS), amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció
apantallat, amb aïllament de polietilè
reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens (Z1), armadura de filferros de cour
recuits i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens (Z1), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

2,599

2,599
0,081

Total per m ............:

2,68

Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
11

IEO010

Pàgina 5

U

Descripció

m

Subministrament i instal·lació de
canalització fix en superfície de de PVC,
sèrie B, de 32 mm de diàmetre. Inclús p/p
d'accessoris i peces especials. Totalment
muntada.
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

2,492

2,492
0,078

Total per m ............:

2,57

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.
12

IEX050

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall
6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35amc021cc

1,000 U

mo003
%

0,225 h
2,000 %
3,000 %

Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

22,085

22,09

17,820
26,100

4,01
0,52

26,620

0,800

Total per U ............:

27,42

Són VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
U.
13

IEX050b

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8
mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

73,194

73,194
2,196

Total per U ............:

75,39

Són SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per
U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
14

IEX060

Pàgina 6

U

Descripció

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35amc100ec

1,000 U

mo003
%

0,222 h
2,000 %
3,000 %

Total

Interruptor diferencial
instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

49,523

49,52

17,820
53,480

3,96
1,07

54,550

1,640

Total per U ............:

56,19

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U.
15

IEX060b

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

161,406

161,406
4,844

Total per U ............:

166,25

Són CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS per U.
16

YCA020

U

Partida alçada a justificar en materia de
seguretat i salut que inclou adopció i
aplicació de les mesures de protecció de
seguretat mitjançant elements de protecció
individual i elements de protecció
col·lectius, aixi com mesures d'implantació,
neteja, formació i tot el que es relacioni en
el corresponent Pla de Seguretat i Salut, i
el que indiqui el coordinador de seguretat i
la DF en l'evolució dels treballs en virtut
de la llei de prevenció de riscos laborals.
L'import d'aquesta partida equival al 2% del
pressupost d'execució material.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

247,582

247,582
7,428

Total per U ............:

255,01

Són DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB U CÈNTIM per
U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
17

YCA020bs

Pàgina 7

U

Descripció

U

Partida alçada en materia de paleteria que
inclou les ajudes propies de instal·lacions
per obertura de rases, forats, passamurs, i
passa forjats, segellat d'aquests amb
productes homologats i impermeabilitzacions
en cas necessari.
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

478,658

478,658
14,362

Total per U ............:

493,02

Són QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.
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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la previsió de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat
laboral competent segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment comunicant-lo a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sota contractistes (art. 11è).

2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de
noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

b)

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació.
c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de

les instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

h)

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors

autònoms.
j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o

activitat que es realitzi a l’obra o a prop de l’obra.
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1-.

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció

d’acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l’origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut.
e) Tenir el compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2.-

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
3-.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.
4.-

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar
i no existeixin alternatives més segures.
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Podran concertat operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i
les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels qual consisteix en la
prestació del seu treball personal.

2.1.- RISCOS
2.1.1.- Riscos professionals
- Caigudes a diferents nivells
- Caigudes de materials
- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials.
- Caigudes al mateix nivell.
- Projecció de partícules las ulls.
- Bolcades i atropellades.
2.1.2.- Riscos de danys a tercers.
- Caigudes al mateix nivell
- Atropellades.
- Caiguda d'objectes

2.1.2.1.- Permís d'obra.
Els permisos no s'expediran fins que no s'hagin donat les següents condicions:
a) Comprovar que pot fer-se la feina de forma segura.
b) Protegir adequadament tots els materials combustibles.
c) Designar a un operari que supervisi els treballadors, proveït d'un extintor, continuant la
vigilància del treball, durant com a mínim 30 minuts.
En alguns llocs pot ser perillós efectuar treballs de tall i soldadura, malgrat les mesures de
seguretat.

2.1.2.2.- Fumadors.
S'ha de prohibir fumar en les proximitats de materials combustibles o d'operacions perilloses
(per exemple: en magatzem de plàstic escumosos o d’inflamables, i en operacions de
vessament de combustibles líquids o de pintura amb dissolvent inflamables). En els llocs en que
es permeti fumar, s'hauran d’instalꞏlar receptacles de seguretat per els mistos i cigarretes
consumides.
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2.1.2.3.- Maquinària de construcció.
Totes les màquines mogudes per motors de combustió interna han d'estar situades de forma
que els conductes dels gasos de combustió efectuïn la descàrrega lluny dels materials
combustibles. Les màquines mogudes per motors de combustió interna han de ser parats
abans d'omplir el dipòsit de combustible. Les operacions de manteniment de les màquines s'han
de situar en un taller separat de l'edifici en construcció. Totes les màquines amb motor de
combustió interna hauran de portar extintor.

2.1.2.4.- Altres perills.
En les operacions d'acabat mitjançant la tècnica d'aplicació polvoritzada de pintures amb
dissolvents-base inflamables, i els treballs de colat de revestiments de terres amb adhesius
també inflamables, s'hauran de prendre les següents precaucions:
a) Eliminació de tota font d'ignició. Colꞏlocació de cartells de " risc d’explosió ", "prohibició de
fumar " i " prohibició de treballs a flama oberta ".
b) Ventilació eficaç.
c) Mitjanits d'extinció en condicions d'actuar.

2.1.2.5.- Dificultats d'accés i evacuació.
Els edificis en construcció presenten dificultats d'accés als bombers, d’accessibilitat als mitjans
d'extinció i d'evacuació.
El risc de propagació als edificis veïns és sever, i pot ser necessari posar en pràctica mesures
especials de compartimentació, portes tallafoc, barreres resistents al foc provisionals, etc..
2.1.3.- Recomanacions.
Compartimentació: En el cas de que en el projecte de l'edifici estigui previst l'existència de
sectors d'incendi o elements de compartimentació resistents al foc, aquest hauran d'exigir-se
quan abans millor, preferiblement amb prioritat sobre altres elements resistents.
Els murs resistents al foc i les escales d'emergència, si estan previstes, es construiran quan
abans.
Les portes resistents al foc han d’instalꞏlar-se en quan sigui possible, amb tots els elements i
dispositius de tancament. Un cop instalꞏlades, les obertures no han d'obstaculitzar-se amb
materials que impedissin el tancament de les portes.

Avda. Prat de la Riba, 37, 1º 1ª, 25006 – Lleida – Tel //Fax 973.254.572

6

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEIX ESPORTIU DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

Accés als medis d'extinció.: Des del començament de les obres ha d'habilitar-se un accés
provisional per l'entrada de material pesat de bombers. Ha d'estudiar-se, juntament amb el
servei local d'extinció d'incendis, la disposició d'accés més adequada per maniobrar amb els
equips d'extinció.
Durant el període de construcció s'ha de mantenir un accés lliure i ràpid a tots els medis
d'extinció mòbils o fixos, provisionals o permanents. Aquest accessos, no han de veure's
destorbats per elements constructius, altres materials, ni equips.
Extintors: En totes les casetes d'obra i magatzems de materials combustibles i inflamables, hi
haurà com a mínim un extintor. En cada nova planta es situarà un extintor junt a les escales
d'accés, tant bon punt els materials combustibles comencin a acumular-se. Totes les operacions
perilloses (tall i soldadura, pintura, enganxat de revestiments etc..) hauran de vigilar-se amb un
extintor a la mà. Es molt recomanable l’ús d'extintor de pols de, com a mínim, 9 kg.
Subministrament d'aigua: Si el lloc en que es construeix l'edifici, no tingués aigua, i s’hagués
de abastar amb una canonada, aquesta rajarà abans de començar la construcció. Ha de
disposar-se en l'obra d'un subministrament d'aigua contra incendis, preparat per funcionar tan
bon punt s'acumulin els primers materials de la construcció. Els subministrament d'aigua pot ser
provisional o definitiu. En tot cas el definitiu no haurà de dilatar-se gaire. El mínim cabal
aconsellable és de 2000 l/min.
2.1.4.- Organització de la seguretat contra incendi.
Contracte d'obra: La responsabilitat en matèria de prevenció d'incendis és competència tant
del propietari com del contractista.
El contracte d'obra ha d'especificar el programa de seguretat a posar en pràctica i establir, de
forma clara, el dret del propietari al control del mateix i el seu reforçament, tot i que l'obra quedi
sota la jurisdicció del constructor.
Responsabilitat de seguretat: Ha d'assignar-se un responsable de seguretat contra incendis,
amb l'autoritat necessària per a fer complir el programa de seguretat. Entre les seves missions,
han de figurar el control de materials combustibles, fonts d'ignició i riscos addicionals i la
localització, i manteniment dels medis d'extinció. A més a més, haurà d’instruir i supervisar als
vigilants i estar al càrrec de les comunicacions i recepció del servei d'extinció, en cas
d'emergència.
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Vigilància: Ha d'establir-se, des del començament de l'obra, un servei de vigilància durant la nit
i en dies no laborables. El vigilant haurà d'efectuar rondes periòdiques, perfectament
controlades, recorrent tots els punts perillosos. Aquestes hauran d’efectuar-se cada mitja hora a
partir de les dos hores següents a l’acabament del torn de treball. La resta de nit i en dies no
laborables, la periodicitat de les rondes serà d'una hora.
Comunicació amb el servei d'extinció: En l'obra ha d'existir un medi de comunicació amb els
bombers (telèfon, transmissió d'alarma a distància, etc..). Si s'utilitzen les línies telefòniques, ha
d'indicar-se clarament, juntament amb l'apartat, el numero de telèfon del servei d'extinció.
Ha de garantir-se que els bombers tinguin accés immediat a l'obra quan se’ls hagi trucat.
El responsable de la seguretat, ha d'establir un lloc de comandament, provist de plànols, claus,
medis de comunicació i informació d'emergència.

2.2.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
2.2.1.- Proteccions individuals.
Protecció del cap.:
- Casc per a totes les persones que participen en l'obra, incloent-hi els visitants.
- Pantalles de protecció pels soldadors elèctrics.
- Ulleres contra impactes i antipols.
- Pantalles contra projecció de partícules.
- Filtres per la màscara.
- Proteccions auditives.
Protecció del cos.
- Cinturons de seguretat, que s'adaptaran als riscos específics de cada treball.
- Cinturons antivibratoris.
- Mandil de cuiro.
Protecció de les extremitats superiors.
- Guants de goma fins, per paletes i operaris que treballin en el formigonat.
- Guants de cuiro i antitall per la manipulació de materials i objectes.
- Guants dielèctrics per utilització en baixa tensió.
- Equip de soldadura.

Avda. Prat de la Riba, 37, 1º 1ª, 25006 – Lleida – Tel //Fax 973.254.572

8

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEIX ESPORTIU DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

Protecció de les extremitats inferiors.
- Botes d'aigua, d'acord amb MT-27.
- Botes de seguretat classe III.
2.2.2.- Proteccions colꞏlectives
Senyalització general.
Es colꞏlocaran en l'obra, convenientment situats, els cartells i senyals d'advertiment,
prohibició i obligació que facin referència als riscos existents a l'obra.
De la mateixa manera, es senyalitzaran, amb cordons reflactants de balissament, tanques, cons
etc., els llocs i zones en les que l'estada o pas comporti un risc d'accident.
- Senyals de STOP en sortida de vehicles.
- Obligatorietat d'us de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, proteccions auditives,
botes i guants.
- Riscos elèctrics, caigudes d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinària pesant en
moviment, càrregues sospeses, incendis i explosions.
- Entrades i sortides de vehicles.
- Prohibició de pas a tota persona alienes a l'obra, prohibició de fumar i encendre foc.
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor. Cinta de balissament.
Esbrossada i explanació
- Avisador acústic en maquinària
Tancaments.
- Xarxes verticals
Ram de paleta
- Plataforma metàlꞏlica en voladís per la descàrrega de materials en la planta.
- Xarxes horitzontals en forats , i verticals en zones de balcons, zones clausurades. etc.
- Baranes
Coberta.
- Cables per ancoratge del cinturó de seguretat.
- Xarxes.
- Ganxos per a reparacions, conservació i manteniment de cavallets, coronació de patis i sota
els ràfecs.
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Instalꞏlacions i acabats.
- Vàlvula antiretorn en mànegues.
Protecció contra incendis
- S'utilitzaran extintors portàtils.
2.2.3.- Formació
S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra.
2.2.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
Farmaciola : Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball.
Assistència d'accidentats.: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament del diferents centre
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc..) on s'hauran de
traslladar-se als accidentats per el seu ràpid i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces del
centres assignats per les urgències, ambulàncies, taxis, i totes aquelles referències per la ràpida
evacuació dels accidentats. S'adjuntarà tanmateix un plànol amb els punts d'atenció sanitària
més propers.
Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball, i que es repetirà anualment.

2.3.- PREVENCIO DELS RISCOS DE DANYS A TERCERS.
En fase d'urbanització i colꞏlocació de xarxes dels desguassos, es preveurà la colꞏlocació de
baranes i balustrades de contenció de vianants, ancorades entre sí, senyalitzades
convenientment de dia i de nit. s'advertirà, mitjançant senyals de perill, del risc pels vianants.

2.4.- MAQUINARIA D'OBRA
2.4.1.- Maquinària de moviment de terres

2.4.1.1.- Pala carregadora i Dumper :
Anàlisi de riscos:
- Atropellaments i colꞏlisions.
- Caiguda de material.
- Bolcada de la màquina.
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Equips de protecció personal :
- Serà obligatori l’ús del casc
- El personal haurà de dur roba adequada.
- Ulleres de protecció contra la pols.
Proteccions Colꞏlectives: En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades
i degudament senyalitzades
Normes d'actuació durant els treballs:
- Disposar d'extintor en el vehicle.
- Realitzar manteniment i revisions periòdiques de la maquinària.
- El personal serà qualificat. Es retirarà la clau quan la màquina estigui fora de servei. La pala es
recolzarà en el terra.
-No està permès el transport d'homes.
2.4.2.- Petita maquinària auxiliar

2.4.2.1.- Maquinetes d'elevació.
Anàlisi de riscos:
- Topades amb l'estructura de l'edifici.
- Enroscat defectuós en el tambor del cable de tracció.
- Balanceig de la càrrega que s'està hissant.
- Fregament del cable amb les plantes de l'edifici.
Mesures preventives a adoptar.
- No elevar ni baixar càrregues de més pes que l'autoritzat per cada tipus de màquina.
- Si la càrrega o el ganxo del cable es deixés suaument en el terra o en algun obstacle,
comprovar abans de posar en marxa que el cable no s'hagi sortit del tambor i que està
correctament enrotllat.
- No intentar elevar càrregues que no estiguin en la vertical, ni estiguin subjectes al terra. En cas
d’oscilꞏlacions de la càrrega, es pararà la grua fins que les oscilꞏlacions desapareguin.
- Al final de la jornada elevar el ganxo al màxim i tallar el subministrament de corrent mitjançant
l'interruptor general.
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2.4.2.2.- Serra circular.
Anàlisi de riscos:
- Tall de les mans amb el disc.
- Projeccions de partícules .
- Projeccions per trencament del disc.
- Electrocucions per contacte, directes o indirectes.
Mesures preventives a adoptar.
- El recolzament de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb l'eix perfectament equilibrat. Es
disposarà de separador.
- Els discos han d'estar totalment protegits per la seva part inferior amb cobertes rígides i
regulables per la superior. No s'han d'utilitzar discos amb dents trencades ni poc adequades al
material a tallar.
- Els talls de material ceràmic , s'utilitzarà mascareta contra la pols, a més d’emprar un sistema
d’humidificació.
- S’utilitzaran empenyedors adequats en treballs en el que la mida de les peces a tallar (falques)
no garanteixen la seguretat de les mans de l'operari.

2.4.2.3.- Formigonera.
Anàlisi de riscos.
- Contacte elèctric directe.
- Contacte elèctric indirecte.
- Atrapament amb elements de transmissió.
- Atrapament amb paletes de barrejat.
Mesures preventives a adoptar: El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament
adequat a l'intempèrie i el seu connexionat a bornes perfectament protegit. No estarà premsat
per la carcassa i connectat a la mateixa el conductor de terra.
La neteja de les paletes de barrejat es realitzarà amb la màquina desconnectada.
La protecció personal per l'operari que la manipuli serà de casc, guants i ulleres.

2.4.2.4.- Eines portàtils
En aquest apartat es consideren màquines elèctriques (taladradores, radials, soldadors, etc..) i
màquines pneumàtiques (martell picador, pistola clavadora).
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Anàlisi de riscos.
- Contactes elèctrics directes.
- Contactes elèctrics indirectes.
- Atrapaments.
- Projecció de partícules.
- Cops o talls per rebot violent de les eines.
- Cremades.
- Ambient polsenc.
Mesures previstes a adoptar: Els cables elèctrics d'alimentació hauran de tenir en correcte
estat de conservació el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de seguretat: Doble
aïllament, posta a terra de les masses o utilització de transformador de seguretat.
Correcta utilització de la maquinària a emprar i ús de les proteccions personals.

3.- DISPOSICONS LEGALS D'APLICACIO.
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en les següents normes :
- Estatuts dels treballadors.
- Ordenaza general de seguridad e higiene en el trabajo (OM.9/3/91) (BOE 16/3/71)
- Plan Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71).
- Comites de seguridad e higiene en el trabajo (Decreto 432/71 del 11/3/71) (BOE 16/3/71).
- Reglamento de seguridad e higiène en la industria de la construcción (OM 20/5/52) (BOE
15/6/52).
- Reglamento de los servicios médicos de la empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59).
- Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (OM 28/8/70) (BOE 5/7/8/99/70).
- Homologación de los medios de protección personal de los trabajadores (OM 17/5/74)
(BOE 29/5/74).
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (OM 20/9/73) (BOE 9/10/73).
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23/5/77) (BOE 14/6/77).
- Conveni col.lectiu provincial de la construcció.
- Obligatoriedat de la inclusió d'un estudi de seguretat i higiène en el treball en els projectes
d'edificació i obres públiques (RD 555/1986 del 21/2/86) (BOE 21/3/86).
- Normes de senyalització de seguretat en els centres i locals de treball (RD 1403/1986 del
9/5/86).
- Instruccions tècniques complementaries MIE-AEM2 del reglament d'aparells elevadors i
manutenció, refents a grues-torres desmuntables per a obres (OM 26/6/88) (BOE 7/7/88)
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- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans (RD.2001/1983 del
28/7/83)
- Regulació de seguretat en les màquines (RD. 1495/ 1986 del 26/5/86).

3.1.- CONDICIONS DEL MITJANTS DE PROTECCIÓ.
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva, tindran
fixat un període de vida útil, rebutjant-la al seu termini.
Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deteriorament més ràpid en
determinada peça o equip, es reposarà, independentment de la durada prevista o data de
lliurament.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per el que
ha estat concebuda (per exemple, per accident) serà rebutjada i reposada al moment.
Aquelles peces que per el seu ús tinguin més tolerància que la prescrita pel fabricant, seran
reposades immediatament.
El ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
3.1.1.- Proteccions Personals.
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri de Treball
(OM 17/5/74) (BOE 29/5/74), sempre que existeixi en el mercat.
3.1.2.- Proteccions colꞏlectives.
Baranes autònomes de limitació i protecció.: Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estan
construïdes amb tubs metàlꞏlics.
Passadissos de seguretat: Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i dintells a
base de taulons encadellats, fermament subjectes al terreny i coberts amb taulons. Aquest
elements també podran ser metàlꞏlics.(Els pòrtics a base de tub o perfils i coberta de xapa).
Han de ser capaços de suportar l'impacte dels objectes que es tingui previst que puguin caure,
podent-se colꞏlocar elements esmorteïdors sobre la coberta.
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Xarxes perimetrals: La protecció del risc de caiguda al buit per les vores perimetrals, es faran
utilitzant pescant tipus forca.
L’extrem inferior de la xarxa, s'ancorarà a forquilles de ferro embegudes en el forjat. Les xarxes
seran de poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de
0.10 mm i el mòduls de la xarxa estaran lligats enter si amb corda igualment de poliamida de
mínim 0.3 mm.
Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al perímetre dels
forjats.
Xarxes verticals: En proteccions verticals de la caixa d'escala, clausures en zones
desprotegides i en voladissos de balcons, etc.., s'utilitzaran xarxes verticals ancorades a cada
forjat.
Xarxes horitzontals: Es colꞏlocaran per a protegir la possible caiguda d'objectes als patis.
Malles: Els forats interiors es protegiran amb malles de resistència i malles adequades.
Baranes : Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada. Hauran de tenir la
suficient resistència per a garantir la retenció de les persones.
Cables de subjecció del cinturó de seguretat i els ancoratges: Hauran de tenir la suficient
resistència per a suportar els esforços a que es puguin sotmetre d'acord amb la seva funció
protectora.
Plataforma de treball: Tindrà com a mínim 60 cm d'amplada, i les situades a més de 2 m del
terra, estaran provistes de baranes de 90 cm d'alçada, amb un travesser intermig i sòcol.
Escales de mà: Hauran d'anar provistes de sabates antideslliçament.
Plataformes volades: Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar,
estan suficientment ancorades i provistes de baranes.
Extintors: Seran de pols polivalents, revisant-se periòdicament.
Lleida, febrer de 2020
Signat:
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1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Puigverd de Lleida
Latitud (graus): 41.62 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 219 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.90 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %
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2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
2.1.- Refrigeració
Planta baixa
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

sala polivalent (SALA POLIVALENT)

Planta baixa - sala polivalen

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = 26.9 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %

Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT
(kcal/h)

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus

Orientació

Façana

NO

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

Color

Teq. (°C)

102.6

2.03

117

Clar

Façana

26.1

16.83

S

69.5

2.03

117

Clar

28.3

331.26

Façana

N

66.3

2.03

117

Clar

24.6

-183.01

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

152.6

2.73

70

Teulada

Color

Teq. (°C)

Intermedi

43.1

7137.03

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

101.8

2.05

93

25.3

Paret interior

-140.04
Total estructural

7162.06

944.00

809.60

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (kcal/h)

C.sen/per (kcal/h)

16

59.00

50.60

De peu o marxa lenta

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

3356.32

1.03

Fluorescent amb reactància

2972.49

Instal·lacions i altres càrregues

1442.96
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

944.00

5225.05

Càrregues interiors totals

6169.05

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93

Càrregues internes totals

371.61
944.00

12758.73

Potència tèrmica interna total

13702.73

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
1200.0
Càrregues de ventilació

5069.20

296.44

5069.20

296.44

Potència tèrmica de ventilació total
Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 152.6 m² 125.0 kcal/(h·m²)

6013.20

5365.64
13055.17

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 19068.4 kcal/h
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2.2.- Calefacció
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

sala polivalent (SALA POLIVALENT)

Planta baixa - sala polivalen

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 18.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació

Façana

NO

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

Color

102.6

2.03

117

Façana

Clar

4261.39

S

69.5

2.03

117

Clar

Façana

2510.62

N

66.3

2.03

117

Clar

2873.09

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

152.6

3.51

70

Teulada

Color
Intermedi

9534.59

Forjats inferiors
Tipus
Llosa de fonamentació

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

152.6

0.23

1747

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

101.8

2.05

410.44

Tancaments interiors
Tipus
Paret interior

93
Total estructural

1854.66
21444.79

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %
Càrregues internes totals

1072.24
22517.03

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
1200.0
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 152.6 m² 186.2 kcal/(h·m²)

5884.69
5884.69

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 28401.7 kcal/h
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Subtotals

Càrrega interna

Ventilació

Potència tèrmica

Recinte

Planta

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

7162.06

5225.05

6169.05

12758.73

13702.73

1200.00

296.44

5365.64

124.99

13055.17

19068.37

19068.37

Total

1200.0

Càrrega total simultània

19068.4

Calefacció
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

22517.03

Ventilació
Cabal
(m³/h)

Potència

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

1200.00

5884.69

186.17

28401.72

28401.72

1200.0

Càrrega total simultània

Total

28401.7

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració
Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)

Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

124.9

19068.4

Calefacció
Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)
186.2

28401.7
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CÀLCULS ELÈCTRICS
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/r
r = r20[1+a (T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
a = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):

XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib £ In £ Iz
I2 £ 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In
es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la
práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C
= Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C
= Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
w = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · r/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = r / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· r/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT
- Potencia total instalada:
REFREDADORA
V3V MOTOR
BOMBA CIRCULACIO
TOTAL....

9200 W
100 W
200 W
9500 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 0
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 0
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 300
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 0
Cálculo de la Línea: REFREDADORA
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 9200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
9200x1.25=11500 W.

I=11500/1,732x400x0.8x1=20.75 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.44
e(parcial)=20x11500/51.27x400x6x1=1.87 V.=0.47 %
e(total)=0.47% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea:
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 300 W.
- Potencia de cálculo:
300 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=300/230.94x0.8=1.62 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x0.3x300/53.77x230.94x6=0 V.=0 %
e(total)=0% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: V3V MOTOR
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: 100 W.

I=100/230.94x0.8=0.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x15x100/53.77x230.94x2.5=0.1 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: BOMBA CIRCULACIO
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 200 W.
- Potencia de cálculo: 200 W.

I=200/230.94x0.8=1.08 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x15x200/53.76x230.94x2.5=0.19 V.=0.08 %
e(total)=0.08% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

REFREDADORA
V3V MOTOR
BOMBA CIRCULACIO

P.Cálcul
o (W)

Dist.Cál
c. (m)

11500
300
100
200

20
0.3
15
15

Sección
(mm²)

4x6+TTx6Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

20.75
1.62
0.54
1.08

31
40
20
20

0.47
0
0.04
0.08

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm
)
Tubo,Canal,Band
.
0.47
25
0
0.04
20
0.08
20
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MEX SEA 128 Z C B1

Pictures are not binding, may be depicted accessories on request.
For further information please contact our sales offices.

STANDARD CONFIGURATION
The units belonging to MEX SEA family are air cooled packaged water chillers, for outdoor installation, equipped with
hermetic scroll compressors and axial fans, available in 9 sizes and in the following versions: - MEX SEA: water chillerMEX SEA: B1 water chillers with hydraulic module;- MEX SEA: B1+SB water chillers with hydraulic module and built in
buffer tank.
HYDRAULIC VERSION
The units of the MEX SEA family are available in multiple hydraulic versions, characterized by complete kits of all major
hydraulic components for an easier installation, with reduced time, cost and space.In addition they can also be equipped
with an optional water tank complete with a base frame that can be placed underneath the unit, provided together with
water gauges and a connection kit. The installation of the water tank is at customer care.VERSION CODE B1: Water
pump, expansion tank, relief valve, safety valve, drain valve, differential pressure switch, temperature probes.B1+SB:
Water pump, expansion tank, relief valve, safety valve, drain valve, differential pressure switch, temperature probes,
water tank with pressure gauge, relief valve and drain valve.
ACOUSTIC VERSION
LN: low noise version equipped with sound compressor jackets. It allows a reduction in the sound power level down to -4
dB (A).
CASING
Casing made with galvanized base and pre-painted metal sheet with epoxy powder. This treatment provides long lasting
resistance for outdoor installation, even in aggressive environmental conditions. Easily removable panels providing total
access to components inside the machine for service and maintenance purposes.
COMPRESSOR
Compressor of scroll hermetic type. These compressors are featured from high performance with low noise and vibration
levels. The high values of COP are obtained:
-By means of high volumetric efficiency in the whole operating range obtained through the continuous contact between
the fix and rotating spirals which avoids the bad space and the re-expansion of the refrigerant;
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-By means of low pressure losses due to the absence of suction and discharge valves and to the continuous
compression;
-By means of the reduction of the heat exchanging between the suction and discharge refrigerant, thank to the complete
separation of the refrigerant paths.
The acoustic features are obtained:- For the absence of the suction and discharge valves;
-For the continuous and progressive compression process;
-For the absence of pistons which ensures the low vibrations level and pulsation of the refrigerant.
The electric motor is suction cooled and equipped with automatic reset thermal protection and electric heater to prevent
the dilution of the refrigerant in the oil during the periods when the unit is stopped. The terminals are contained into a box
IP 54 protected.
FANS
Direct drive propeller type fans, protected to IP 54, with blades statically and dynamically balanced. The electric motors
are closed type with external rotor, equipped with built-in thermal overload and suitable for outdoor installation. Insulation
class F, internal protection according to VDE, suitable for a temperature operating range from -40 to +80°C. Models from
125 ZC to 128 ZC are equipped with 2 steps fan speed regulation for condensing control.Models from 133 ZC (only the
model 133 ZC presents 1 EC fan and 1 AC fan) to 150 ZC are equipped with EC axial fans allowing continuous fans
speed regulation.The air flow regulation allows the units to work with low outdoor temperature (in cooling mode only)
down to 5°C and to reduce considerably the noise level.
USER HEAT EXCHANGER
Direct expansion, stainless steel brazed plate type, insulated externally with closed cell anti condensation material and
equipped with water pressure differential switch and antifreeze protection electric heater.
REFRIGERANT CIRCUIT
The units are equipped with one refrigerant circuit entirely constructed with copper tubes, each with:
-electronic expansion valve;
-filter dryer;
-sight glass;
-liquid line solenoid valve;
-high pressure switches;
-low pressure switches;
AIR SIDE HEAT EXCHANGER
Air-cooled microchannel condensing coils with aluminum fins. The coil is made up of three components: the multichannel
tubes, the fins which are placed between the microchannels and the two refrigerant headers. The use of microchannel
condensing coils represents the optimal solution and offers many advantages, such us:- Reduced refrigerant charge:
thanks to new Microchannel technology (heat exchanger) the refrigerant charge is reduced by up to 37% compared to
equivalent units with Al-Cu fin & tube condensers;- Compact: The heat transfer surface in contact with the refrigerant is
greatly increased, so these heat exchangers are more compact and provide higher performance compared to the tube &
fin;- Reduced emissions of refrigerant into the atmosphere: lower emissions of refrigerant into the atmosphere with
considerable benefits in terms of environmental protection.- Significant reductions in weight which is a double
advantage, a significant reduction of costs and maintenance time, and at the same time lower CO2 emissions in
transport.- Entirely made of 100% recyclable aluminum, and so fully in line with the policies of respect and protection of
the environment. Optional coatings are available to protect the coils and to increase the corrosion resistance and for the
use in chemical risk environment.
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ELECTRICAL PANEL
Electrical control panel made in accordance with CEI 44-5/IEC 204-2 standards, with short circuit current of 10kA,
mounted inside the unit, includes:
-safety-locked main switch;
-fuses and contactors for compressor;
-fuses and contactors for the fans;
-fuses 220V auxiliary circuit;
-fuses 24V auxiliary circuit;
-transformer for 24Vac auxiliary circuit power supply;
-low-voltage user terminals board.
ELECTRONIC CONTROLS
The control of the unit is performed by an electronic card for dynamic parameters control, able to control independently
the functionalities and to adjust the operating cycles of the unit.The controller interface consists of a 2 line LED display
and of several icons for quick interaction, interaction with the control is possible with six buttons on the sides of the
display.Through the monitoring system the user can intervene and regulate through the setting of appropriate
parameters, the following settings:
-selection of the cooling fluid temperature control. This is proportional type;
-temperature set point of the cooling fluid entering the evaporator and relevant differential, for controlling the ramp of the
cooled fluid;
-setting the machine and compressor counter;
-setting the minimum time to re-start a compressor;
-setting the minimum compressor on/off time schedule;
-enabling the compressor start up sequence;
-management of the on/off period of the pump on starting up and shut down of the unit;
-setting the delay time on the water differential pressure switch;
-setting the set point and differential for the management of the card controlling the speed of the connected fans.
Safety features include:
-high and low pressure switches;
-compressor, fans thermal protection;
-electric pump thermal protection;
-protection against a lack of low flow in the heat exchangers;
-freeze protection;
-modification of the operating time of the individual compressors;
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-EPROM not correctly connected or not operating correctly self diagnosis;
-probe failure or not connected self diagnosis.
The alphanumerical LED display allows the parameters to be easily entered. Alarms and the functional parameters are
displayed immediately.
The control interface provides:
-Monitor the analog state variables of the system (in/out water temperature, pressures on each circuit);
-Monitor the state of the compressors, capacity control valves, heaters etc.;
-Read the text and the code of the occurred alarm;
-Activation of the machine in the desired operating mode;
-Modify operating parameters by inserting the right password;
-Defrost timings;
-Antifreeze threshold
Using the terminal with 6 keys and LED graphic display one can manage:
-change the set point of the whole unit:
-monitor the analog state variables of the system (in/out water temperature, pressures on each circuit);
-monitor the state of the compressors, capacity control valves, heaters etc.;
-read the code of the occurred alarm;
-turn on/off the whole unit and change its mode (summer/winter for the heat pumps);
-modify the following parameters by inserting the right password:- high/low pressure;- on/off compressors timings;defrost timings (for the heat pumps);- antifreeze threshold;- condensation control law as a function of the instantaneous
high pressure;- water pump pre-starting time.
There are two types of alarm:
-serious alarms that deactivate the unit, give a text alarm on the display, activate the buzzer and the general alarm
output relay fitted. They are:- no water flow across the evaporator;- high/low pressure;- compressor thermal protection;fans thermal protection;- temperature or pressure probe failure;
-signal-only alarms: they only give a signal text on the display and activate the buzzer and the general alarm output relay
fitted on the master card. They are:- compressor maintenance time over limits;- water pump maintenance time over
limits.
By contacts (included) in the control panel you can manage the unit in its basic functions in BMS:
-remote on/off selection;
-remote summer/winter selection (for the heat pump versions);
-additional water flow control (external flow switch);
-on/off compressors status.
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The electronic controller can be interfaced with a supervision software on a local or remote PC that uses a manufacturer:
communication protocol, or with complex BMS systems using ModBus.
DYNAMIC LOGIC CONTROL
Thanks to the function DYNAMIC LOGIC CONTROL, the electronic controller can manage the differential of the inlet
water temperature on the basis of the speed of its variation.The function dLC works partially as a simulator of a water
tank: in fact it allows to reduce the number of the compressor’s starts. The main advantage of the function dLC is during
the conditions of low load, that is:
-the compressor is switched off and the water temperature increases very slowly; in this situation the dLC is able to delay
the start of the compressor by replacing itself to the thermal inertia that would be obtained from the water tank.
-the compressor is switched on and the water temperature decreases very quickly; in this situation the dLC is able to
delay the compressor’s switching off. In this way it is reached the same result that would be obtained from the water
tank’s thermal inertia.
As result the function dLC makes possible to reduce the dimensions of the water tank, with huge advantages for the
footprint of the unit.
DYNAMIC SET POINT
The function DYNAMIC SET POINT allows to change simultaneously the set point to achieve always the conditions of
best comfort and, above all, the maximum energy saving. In fact if the outdoor temperature increases, through the
function DSP it is possible:
-To increase of a certain value the set point in case it is necessary to reduce the power consumption and it is needed to
ensure a difference between the indoor and outdoor temperature such to avoid health problems due to the excessive
changes of temperature.
-To reduce of a certain value the set point in case it is required to compensate in such a way the excess of thermal load
of course this is a function to be used with precaution because it generates higher power consumptions and a big
difference in temperature between inside and outside that could be dangerous for the health of the people that is forced
for any reason to get in and out from the air conditioned room.
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ACCORDING TO EN14511
Unit
Model

128

Refrigerant fluid

R410A

Minimum partialization of the unit

%

50

Compressors
Type

Scroll

Number

2

Refrigerant ciruits

1

Capacity steps

2

Total oil charge

kg

2.5

Total refrigerant charge

kg

4.5

Fans
Type

SRC

Number

2

Rated absorbed power

kW

0.24

Rated absorbed current

A

0.55

Heat exchanger - User side
Type

PL

Number

1

Water content

l

0.0

Dimensions
Lenght

mm

2061

Width

mm

778.5

Height

mm

1687

kg

367.0

Weight
Net weight

Hydraulic module - User side
Number of pumps

1

Rated absobed power

kW

0.72

Rated absobed current

A

1.3

Cooling conditions
Fluid - User side

Water

Fouling factor - User side

m² °C/kW

0.0000000

Inlet water temperature - User side

°C

12.0

Outlet water temperature - User side

°C

7.0

External air temperature

°C

35.0

Height asl

m

0

Cooling performances
Cooling capacity

kW
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Compressors absorbed power

kW

8.73

Total absorbed power (A1)

kW

9.20

Flow rate - User side

m3/h

4.89

Pressure drops - User side

kPa

23

EER

3.08

ESEER (basic unit)

0.00

Air flow rate

m3/h

10800

Available pressure

Pa

0

Fans absorbed power

kW

0.24

Fans absorbed current

A

0.55

Sound levels
Sound power (ISO 9614)

dB(A)

76

Sound Level pressure at 1 m

dB(A)

59.18

Sound Level pressure at 5 m

dB(A)

49.61

Sound Level pressure at 10 m

dB(A)

44.36

Sound Level pressure at 20 m

dB(A)

38.75

Available pressure

kPa

148.49

Pumps absorbed power

kW

0.7

Pumps absorbed current

A

1.3

Hydaulic module - User side: Cooling mode

ELECTRICAL DATA (Theoretical calculations)
Power supply

V/ph/Hz

400/3+n/50

Electrical performances
FLI

kW

9.2

Full load current - FLA

A

17.2

SA

A

76.3

Maximum starting current - LRA

A

67.1

FLI Max

kW

13.2

FLA Max

A

23.3

SA Max

A

79.3

Sound
Level

63 [Hz]

125 [Hz]

250 [Hz]

500 [Hz]

Lw [dB]

85

81

77

73

70

68

62

57

Lw_tot dB(A)

76

Lp [dB]

54

50

45

41

39

36

30

25

Lp_tot dB(A)

44

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
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Technical data and dimensions are not binding. Thermocold reserves the right to make necessary changes without notice.
Technical data are referred to clean coils without fouling and do not consider the defrost cycles duty.
The minimum and maximum water flow admitted to the heat exchanger can be checked in the technical literature on Thermocold website.
The declared performance refers to basic units at an altitude of 0 meter above sea level; some options may affect the performance of the unit.
The use of appropriate correction factors is required to calculate performance if the following options are selected:
- hydraulic kits;
- special coils and/or special coating on coils;
- condensing/evaporating control devices;
- EC fans;
- Low ambient temperature kit;
- Low water temperature kit;
- Additional refrigerant circuit components (e.g. compressor suction service valve);
- High leaving hot water temperature module.
Standard hydraulic versions can operate with a maximum glycol percentage of 25%. Please contact the Thermocold sales support for the
quotation of hydraulic kits suitable for operation with a glycol percentage higher than 25%. If the hydraulic versions are selected, the following
additional water pressure values of the water circuit shall be considered, calculated in accordance to the water flow at nominal conditions (in
chiller mode with Tw in/out 12/7°C – Tair +35°C for the air cooled units; Tevap in/out 12/7°C – Tcond in/out 30/35°C for the water cooled unit).
Double pump --> 70kPa
Single pump + water tank --> 30kPa
Double pump + watr tank --> 90kPa
Performance tolerances at other conditions from the full load test conditions, as defined in EN Standard 14511-3:2013, are different and need to
be checked. Please contact Thermocold, also in case a performance test is needed at different conditions than those defined in EN Standard
14511-3:2013 (valid for chillers, heat pumps and multi-pipe units).
Hydraulic and electrical data shown are calculated in cooling only mode.
FLI = Full load power input at the conditions of the selection
FLA = Full load current at the conditions of the selection
SA = Inrush current (sum of LRA of the largest compressor, current of the other compressors, total current of the fans)
LRA = Locked rotor amperes for the largest compressor
FLImax= Full load power input at the worst conditions for compressors and fans (at the limit of the unit operating envelope)
FLAmax= Full load current at the worst conditions for compressors and fans (at the limit of the unit operating envelope)
Samax= Inrush current (sum of LRA of the largest compressor, current of the other compressors calculated at the worst conditions, total current
of the fans).
Acoustic data referred to the following operating conditions: evaporator water temp. In/out 12°/7°C - outdoor temp. 35°C.
Acoustic data refer to basic unit without hydraulic version and EC fans. Correction factors of sound power and sound pressure levels are
available on the technical bulletin.
The sound pressure levels are average values calculated in free field with a reflective surface and are indicative.
The sound power and sound pressure values are weighted (dBa).
The values shown in each octave band are indicative and represent sound pressure levels at 10 m unweighted (dB).
The water flows refers to the delta T shown in the datasheet.
FOR HEAT PUMPS: the selection of the fixed speed water pump shall be made in accordance to the water flow in cooling mode. In heating
mode the unit will work with the same water flow as in cooling but with consequent variation of the delta T respect to the one of the datasheet.
FOR MULTI-PIPE UNITS:
The selection of the fixed speed water pump on the cooling side shall be made in accordance to the water flow in cooling only mode. In chiller +
total recovery mode (cooling + heating) the unit will work with the same water flow as in cooling only mode but with consequent variation of the
delta T respect to the one of the datasheet. Unit controls on the entering cold water temperature.
The selection of the fixed speed water pump on the heating side shall be made in accordance to the water flow in heating only mode. In chiller +
total recovery mode (cooling + heating) the unit will work with the same water flow as in heating only mode but with consequent variation of the
delta T respect to the one of the datasheet. Unit controls on the entering hot water temperature.
Refrigerant charge and oil quantity are not binding, please check the effective values shown on unit nameplate.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar
1

26/04/2020

Descripción
MAGNA1 25-100

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924145
MAGNA1 de Grundfos es una bomba circuladora con motor de imán permanente y sencilla selección de ajuste
de bomba. MAGNA1 es adecuado tanto para aplicaciones de calefacción y refrigeración como para circulación
de agua caliente sanitaria, lo que la convierte en la opción perfecta para casi cualquier proyecto para edificios
nuevos o antiguos.
La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre
y con sólo dos juntas de estanqueidad para el sellado.
Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. Es una bomba sin requisitos de mantenimiento y con un
coste del ciclo de vida extremadamente bajo.
La bomba presenta una interfaz de usuario intuitiva que es especialmente adecuada para la sustitución de
circuladoras más antiguas. Se trata de la opción ideal para necesidades básicas de rendimiento en
aplicaciones en las que no se requiere comunicación de sistema.
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97924145 MAGNA1 25-100
H
[m]
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[%]

MAGNA1 25-100
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 40 °C
Densidad = 992.2 kg/m³
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PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
PER SALA POLIVALENT DEL COMPLEIX ESPORTIU DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

7F. Documentació gràfica

MALLOL INGENIERIA SLP - AVDA PRAT DE LA RIBA 37 1º1ª 25008 LLEIDA
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ACS
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Grup
AFS
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control UTA
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PROJECTE PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EN LLAR SOCIAL
DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

1.- OBJECTE DEL DOCUMENT
A petició del Ajuntament de Puigvert de Lleida i per sol·licitud del Consell
Comarcal del Segrià es procedeix a la redacció d’aquest document.
L’encàrrec consisteix en l’elaboració de la documentació tècnica necessària
per la licitació del sistema de climatització de la llar social.
Es donarà compliment a les diferents normatives que li siguin d’aplicació.
2.- TITULAR
El titular objecte d'aquesta memòria és AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA,
amb CIF P2522500D, i domicili fiscal, a Plaça Major 7, 25153 Puigvert de Lleida.

3.- EMPLAÇAMENT
L’edifici objecte d’aquest document està situat a:
C/ Carretera nº10
25153 Puigvert de Lleida
L’emplaçament es troba indicat en la documentació gràfica.
4.- ESTAT ACTUAL I IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS
L’edifici de la llar social, es una construcció relativament antiga, destinada a
acollir actes de diferents origen i sempre socials (actes culturals, activitats esportives...).
Actualment compta amb un sistema de calefacció mitjançant una caldera de
gas propà.
Es requereix dotar la sala de refrigeració i renovació d’aire.
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Ref.: PEI/2336/0919

5.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Per dotar la sala polivalent d’un sistema de climatització es projecta una unitat
compacta tipus Roof-Top aire-aire ubicada segons documentació gràfica amb
distribució de l’aire mitjançant una xarxa de conductes. Aquesta màquina tindrà la
capacitat de fer fred, calor i renovació de l’aire de la sala. El seu control serà
mitjançant termòstat programable ubicat en la sala.
Prèviament a la col·locació de la màquina, es prepararà la bancada i zona de
recolzament de la màquina.
Es requereix també modificar l’escomesa elèctrica i preparar-la per la nova
potencia elèctrica, preveient la instal·lació d’un nou quadre general de proteccions.

MALLOL INGENIERIA SLP - AVDA PRAT DE LA RIBA 37 1º1ª 25008 LLEIDA

4

PROJECTE PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EN LLAR SOCIAL
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6.- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT NORMATIU
Per la redacció d’aquest document s’acomplirà totes aquelles normatives
que li siguin de aplicació:


CTE en tots els seus apartats.



DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.



Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions i del
procediment administratiu comú.



Llei 26/2010 del 3 d’agost , de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya .



Normes urbanístiques de Puigvert de Lleida.



Llei 20/2009, de 4 de desembre (PCAA), de Prevenció i Control Ambiental de
les Activitats.



Llei 16/2002, d’1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la
Contaminació (IPPC).



DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, del codi tècnic de
l’edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març., de la qual es determinaran
les mesures de seguretat en la utilització i accessibilitat



DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, del codi tècnic de l’edificació,
Reial Decret 314/2006 de 17 de març.



Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i de protecció
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, publicat el
30 de setembre de 1994 en el DOGC núm. 1954, corregit en el DOGC núm.
2005 de 30 de gener de 1995.



Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i posteriors modificacions per
l'Ordre de 16 d'abril de 1998. Sobre les condicions d'instal·lació i manteniment
de tots els equips i mitjans de seguretat contra incendi, regulades pel
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis



Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis



Altres Normes i Reglaments que li siguin d’aplicació.
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Es prestarà especial atenció al compliment de les següents normatives:
-

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios i les seves posteriors
modificacions.

-

REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió

6.1.- JUSTIFICACIÓ RITE
Les noves instal·lacions es faran d’acord al “Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”
i les seves posteriors modificacions.
A continuació es detallen els punts més importants:
-

El control serà manual mitjançant el termòstat programable.

-

La empresa instal·ladora realitzarà les corresponents proves d’estanqueïtat
del circuit i posta en marxa de la instal·lació. A més a més entrega al
usuari el llibre de manteniment de la instal·lació.

-

Al finalització de l’obra l’empresa instal·ladora procedirà a inscriure a
Industria (OGE) la corresponent modificació de la instal·lació tèrmica.
Inclús la redacció del corresponent projecte tècnic si s’escau.

-

Serà necessari incloure en el contracte de manteniment existent la
modificació de la instal·lació. A més a més entregarà al usuari el llibre de
manteniment de la instal·lació amb documentació per al seu correcte
funcionament.

-

S’acomplirà amb els rendiments mínims exigits per RITE i ERP’s.

-

Es preveu un consum anual de 200.000kWh tèrmics en fred.

-

La renovació d’aire de la sala es preveu entre 5.000 m3/h i 6.300m3/h
acomplint eficiència ERP (IDA 3 a raó de 29m3/h·p)

-

S’ha previst la opció de free-cooling.

-

En el document 7D1 es mostra el càlcul de càrregues tèrmiques.
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En el document 7D2 es mostra el càlcul dels conductes de climatització.

6.2.- JUSTIFICACIÓ REBT
Les instal·lacions es faran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió, segons RD842/2002 de 2 d’agost, BOE nº 224 de 18 de novembre de 2002, i
Instruccions Complementàries.
Aquest aspecte serà objecte del corresponent projecte i inspecció inicial per
una OCA, per a la seva tramitació davant els Serveis Territorials del Departament
d'Indústria i Energia a Lleida, on es justificarà l’acompliment de l’esmenta’t Reglament,
doncs es tracta d’una modificació d’una instal·lació de publica concurrència.
L’empresa instal·ladora entregarà totalment legalitzada la instal·lació i inscrita a la
OGE.
Protecció contra contactes directes i indirectes
El sistema adoptat és de connexió a terra de les masses i la utilització
d’interruptors diferencials com a dispositius de tall per intensitat de defecte. Es donarà
compliment a la instrucció ITC – BT – 24.
Connexions a terra
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin sota tensió, es
connectaran a un bon terra.
Es verificarà la connexió a terra i si fos necessari s’instal·larà una de nova amb
piques d’acer cobrejat de diàmetre, longitud i nombre suficient per a obtenir la
resistència adequada, alternativament s’adoptarà qualsevol altre sistema de connexió
a terra permès pel vigent Reglament per a Baixa Tensió.
Una vegada construïda la presa de terra es procedirà al mesurament de la seva
resistència, afegint en cas necessari els elèctrodes que es requereixin, fins aconseguir
un valor inferior a 27 de manera que asseguri unes possibles tensions de contactes
inferiors a 24 volts.
Es donarà compliment a la instrucció ITC – BT – 18, Instal·lacions de posada a terra.
En el document complementaria 7D1, es mostren els càlculs de les línies i
proteccions.
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Lleida, desembre de 2020

Signat:
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7A. Plec de condicions
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
1.1 Pintures ignífugues intumescents
1.2 Morters
1.3 Plaques
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
2.1 Rígids, semirígids i flexibles
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
3.1 Imprimadors
3.2 Làmines
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
1.1 Generació
1.2 Transport
1.3 Emissors
SUBSISTEMA SUMINISTRES
1 AIGUA
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instal·lació interior
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
1.3 Depuració
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
3 SÒLIDS
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instal·lació comunitaria i interior
1.3 Posta a terra
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment,
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta
documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions,
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord
amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el
projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a
adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I
capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents
que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions,
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació
de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient
resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions
i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat
al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor
i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes
les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions :
les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació,
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del
producte 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, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva,
amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de
l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de
compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva
aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la
pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components

Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials
o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la
superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els
elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans
que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al
seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de
quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben
adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix
de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com
sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars
metàl·lics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el
revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques
(talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de
la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres
accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades,
escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros
galvanitzats i estopa enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a
la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació
de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta
d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la
fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden
instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa
de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu
directament sobre el formigó. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació
de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant
cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en
funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el
cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària.
Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre
punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre
grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels junts.
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot
el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb
màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana
de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació
entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de
l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de
la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles,
granulars, pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda
energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants,
aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material
industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment.
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les
vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient
perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit
amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana
de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens,
llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de
guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè
poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes
de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a
l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos.
Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor
en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície
o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors

a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar
molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no
adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit
amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la
cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les
ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar
recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls
ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer
desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa
d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota
la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...),
la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix
de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció
de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant
aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta
in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de
cambres o projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment;
morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de
perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o
de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos.
Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor
en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície
o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al
morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb
humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o
acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del
revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja
homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.

Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar
ben adherit al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció
s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el
rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció
de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta
col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si
mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxisilicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha
de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides
a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del
vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden
afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos,
no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del
producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En
la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge
les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els
treballs que calguin per a la seva completa finalització.
3.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries
membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers
o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta
densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora
(PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de
fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla
de fibra de vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb
o sense un geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta,
quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser
uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de
col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments,
etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments
s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de
quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol.
El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat
específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic,
ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han
d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre
els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els
components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals,
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar
a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en
les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida
que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en
caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes
d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert
per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El
carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o
bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques
s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han
de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de
quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de
pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic:
≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini
s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de
col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb
poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les
cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords,
etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb
l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al
tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements
singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el
seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles
entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin
l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en
fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i
per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments
verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar

entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els
junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha
de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En
el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat
mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests
punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de
les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la
làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de
l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les
dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la
recepció, reduint-la a la identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys
d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el
moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN
60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1:
Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales,
UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las
bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.

Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa
metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A
l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de
calor o que n’anul·la el seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials
que intervenen a la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement
sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa
d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar
feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions
de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre
les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els
junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell
emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi:
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució

Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig
previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els
tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els
tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure.
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. 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. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer
amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements
de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: 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. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels
tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint
especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels
elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica
i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant
conductes i reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques
tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de
quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre
vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que
intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han
de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables
elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les
canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les
vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o
substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i
vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de
la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les

rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta
i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han
de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van 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. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades
amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual
a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50
mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre
el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha
de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva
situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior
a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a
tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. 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. 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. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el
sistema de suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el
seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap
dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat
terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar
les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre
suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. 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.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la
Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19
049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de
subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat
i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de
realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es
tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament
que obri el pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat
en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als
requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es
faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del
R.D. 140/2003.
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant
uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i
disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net
de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic.

Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i
objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de
pressió no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització
de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Instal·lació interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir
l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als
requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver
comptador d’ACS per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als
requisits de la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents
llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a
ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel
que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la
seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements
s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat
dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera
sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera
que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la
porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o
encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en
paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran
acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta
no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres
i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament.
El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes
UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic.
Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la
instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports
quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure
dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs
no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la
xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar
aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques,
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar
l’aïllament, 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. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de
comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes
han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de
l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta,
l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la
dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la
mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el
projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de
10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar
connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador
s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió
a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació
cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les
connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com
vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de
pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit
a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de
funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno
(PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que
se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici.
Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la
connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit
més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment
i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels
tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada
tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 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. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han
de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de
tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 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. Un cop instal·lada la canonada, i abans
del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que
especifiqui la D.F. 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: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat:
>= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó
ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o
amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció
en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó
ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar
per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de
quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland.
El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha
d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació
en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor
de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la
superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de
la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució:
Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05
e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a
formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i
terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces
prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han
d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de
recepció i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de
l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o
pericons sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC
o polipropilè.
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser
de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària,
terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o
amb peces de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt
de connexió a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra
impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements
s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs
i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir
esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa
ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si
és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la
D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera,
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de
formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport
és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra
de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements
estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no
han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació
no ha d'alterar les característiques de l'element.
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals
regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores:
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i
les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer
posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions
entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i
es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de
protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar
amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte
de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà
de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix
diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre
l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la
meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula
4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent
mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o
deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants
han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa.
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots
els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de
planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura
d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre
làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2
mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de
cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen
el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall
ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total;
PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar
tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces
ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb
un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de
gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no
sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat:
± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments
indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la
bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb
morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La
caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del
bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs
ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la
solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o
la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa
col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa
i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de
ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han
de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior.
Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la
bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada
d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç
a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible
i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap
amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 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.
Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 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.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents
dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons,
sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
1.3 Depuració
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un
sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.
Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis.
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre.
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment.
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores.
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les
aigües.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la
normativa vigent.
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de
permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell:
± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte
a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos
resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima
entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%.
Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.

Filtres: Granulometria de l’àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa.
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de
calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa
metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988
Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE
123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible.
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc.
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material.
Execució
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden
allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un
conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de
suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan
penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop
de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb
conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal
que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements
estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del
conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran
per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant
cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima
permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors
a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa
d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible:
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal
estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre
exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes
s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema
d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de
ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels
suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici
han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa
tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència

acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa
d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva
continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència
temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C.
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en
tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió
amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han
d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es
dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció
es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha
de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça
en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del tram vertical disposarà
d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de
20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram
vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura
iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la
contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia
ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les
especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han
de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats
a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els
següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida.
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. 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 dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques
dels elements.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
Conductes: Unió de les peces i subjecció.
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció.
Barret de xemeneia: Subjecció.
Amidament i abonament
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 SÒLIDS
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per
gravetat.
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1.
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes.
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció.
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius.
Característiques tècniques mínimes.
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes.
Control i acceptació
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material.

Execució
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les
superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran
de la resta de l’edifici amb murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran
verticalment i els canvis de direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat
excessiva es disposaran de canvis de direcció segons el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de
subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no
superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta
part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes
neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². L’alçada lliure de l’extrem superior
haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es subjectaran als elements
estructurals o als murs suport amb brides o peces especials.
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del
conducte vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves,
esquerdes, deformacions ni escantonaments.
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal.
A la part inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article
2.2.2 del DB-HS 2. El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies
de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha
de ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues
comportes alhora.
Control i acceptació
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent.
Verificacions
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament
de residus comprovant estanquitat.
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament.
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica.
Amidament i abonament
ml de llargària instal·lada, conductes.
m² de conducte formació de tremuja.
ut de comportes i aspiradors estàtics.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD
3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció
és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura

un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència
necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de
la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa
vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les
característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de
treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior
de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda
la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa
soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el
muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un
mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip
entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat
+ - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes,
segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a
quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha
d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA,
les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es
procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o
alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació
d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els
abonats d’un mateix edifici.

Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats
produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser
amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o
muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables
unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
il·luminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte,
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant
l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha
d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades
amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins
al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació
que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar
de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de
16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada
de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons
el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors
magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles
de seguretat. 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 documentació
tècnica. 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, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció
facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al
quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar
connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat
sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
amb aquesta finalitat 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: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa

precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha
de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 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. Tubs flexibles: 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 que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins
les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de
guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre 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.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments
amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió
fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat
elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes
de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les
fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars
(tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació
següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les
caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. 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. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de
derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o
safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades
el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor
dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial:
la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser
la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de
la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 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: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat
de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i
mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i
de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques
dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i
senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat;
Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes
de derivació, mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de
gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb
protecció catòdica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que
ha de ser aprovat per la direcció facultativa. 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. Un cop instal·lat, es procedirà a la
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els
conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar
la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un
nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt
d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment
localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric
amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El
contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de
diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició:
± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar
un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no
ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla
de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
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Pressupost parcial nº 1 IMPLANTACIONS D'OBRA
Nº
U
Descripció
1.1

Dia

Amidament

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor
de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
Uts.
4

2336_SALA_POLIVALENT_PUIGVERT

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
4,000
4,000

Subtotal

Total dia ......:

4,000

4,000

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCAMENTS I GESTIÓ RESIDUS
Nº
U
Descripció
2.1

M2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

coronament mur exterior

2.2

M

M2

Uts.
1

Uts.
1

M3

M3

Alçada

Parcial
3,114
3,114

Subtotal

Total m2 ......:

3,114

3,114

Llargada
10,380

Amplada
0,300

Alçada

Parcial
3,114
3,114

Subtotal

Total m ......:

3,114

3,114

Llargada
10,380

Amplada

Alçada
1,000

Parcial
10,380
10,380

Subtotal

Total m2 ......:

10,380

10,380

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Uts.
1
1
1

2.5

Amplada
0,300

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , per a formació dau formigó, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclús
p.p. tal en oaret fins a una profunditat de 20 a 25 cm
Uts.
1

2.4

Llargada
10,380

Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

coronament mur exterior

2.3

Amidament

Llargada
10,380
10,380
10,380

Amplada
0,300
0,300
0,150

Alçada
0,020
0,050
1,000

Parcial
0,062
0,156
1,557
1,775

Subtotal

Total m3 ......:

1,775

1,775

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, 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)
Uts.
1
1
1
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Llargada
10,380
10,380
10,380

Amplada
0,300
0,300
0,150

Alçada
0,020
0,050
1,000

Parcial
0,062
0,156
1,557
1,775

Subtotal

Total m3 ......:

1,775

1,775

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº
U
Descripció
3.1

M3

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

coronament mur exterior

3.2

Kg

Uts.
1

U

Llargada
10,380

Amplada
0,150

Alçada
0,200

Parcial
0,311
0,311

Subtotal

Total m3 ......:

0,311

0,311

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Uts.
1
1
2

3.3

Amidament

Llargada
6,220
3,700
2,070

Amplada
53,000
53,000
53,000

Alçada

Parcial
329,660
196,100
219,420
745,180

Subtotal

Total kg ......:

745,180

745,180

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport
de fàbrica de maó massís, inclús p.p. bareta ancoratge,
Uts.
8
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
8,000
8,000

Subtotal

Total u ......:

8,000

8,000
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Pressupost parcial nº 4 REVESTIMENT
Nº
U
Descripció
4.1

M

Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm
de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8

coronament mur exterior

4.2

M2

Uts.
1

M2

Llargada
10,380

Amplada

Alçada

Parcial
10,380
10,380

Subtotal

Total m ......:

10,380

10,380

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat
Uts.
1
1
2

4.3

Amidament

Llargada
6,220
3,700
2,070

Amplada
1,040
1,040
1,040

Alçada

Parcial
6,469
3,848
4,306
14,623

Subtotal

Total m2 ......:

14,623

14,623

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Cèrcol
repas zona afectada per enderroc
paret
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Uts.
2
2

Llargada
10,380
10,380

Amplada
0,200
0,500

Alçada

Parcial
4,152
10,380

Subtotal

14,532

14,532

Total m2 ......:

14,532
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Pressupost parcial nº 5 AÏLLAMENTS
Nº
U
Descripció
5.1

U

Suport antivibratori de motlles metàl·lics, model V-SR-650, amb pletina i placa de goma en la
base, inclús subministrament i col·locació en obra.
Uts.
12

5.2

U

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

Total u ......:

12,000

12,000

Banda elàstica de poliuretà microcel·lular Sylomer SR, en tires de 500x100 mm, per a aïllar
vibracions i sorolls propagats per estructures sòlides, resistent a l'aigua, olis i a una gran
varietat d'àcids diluïts, bases i agents atmosfèrics. Inclús subministrament i col·locació en
obra
Uts.
1
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Llargada
3,920

Amplada

Alçada

Parcial
3,920
3,920

Subtotal

Total u ......:

3,920

3,920
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Pressupost parcial nº 6 AJUDES RAM DE PALETA
Nº
U
Descripció
6.1

U

Amidament

Ajudes del ram de paleta, obertura i tancament de regata, encasts, formació de passos
instal.lacions, passamurs, passaforjats, segellat posterior i impermeabilitzacions en cas
necessari.

10% PEM

2336_SALA_POLIVALENT_PUIGVERT

Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total u ......:

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT
Nº
U
Descripció
7.1

Pa

Amidament

Partida alzada en concepto de gastos en seguridad y salud en el trabajo, certificación mediante
partidas ejecutadas en obra
-Equipos de protección individual trabajadores
-Señales
-Protección de maquinaria
-Botiquín
-Elementos necesários para el correcto cumplimiento del RD 1627/97
Uts.
1
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total PA ......:

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

16.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.
16.3.15.- Sistemes de conducció d'aire
16.3.15.1

M²

Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització,
constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 0,8 mm d'espessor i junts transversals amb
brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures. Inclús embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu). Inclús part proporcional de mitjans d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m² ......:

16.3.15.2

M²

Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització,
constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 1,5 mm d'espessor i junts transversals amb
brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures. Inclús embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).Inclús part proporcional de mitjans d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m² ......:

16.3.15.3

U

U

217,020

Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic rectangular. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
6

sala polivalent

16.3.15.4

39,240

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
6,000
6,000

Subtotal

Total U ......:

6,000

6,000

Subministrament i muntatge de multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast,
formada per 6 toveres, integrat en placa quadrada plana de 1600x300 mm, pintat en color RAL
9010, orientable amb angle de +/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada i provada. Inclús part proporcional de mitjans d'elevació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les toveres al
conducte. Col·locació de la tovera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

sala polivalent

Uts.
9

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
9,000
9,000

Subtotal

Total U ......:

9,000

9,000

16.3.16.- Unitats centralitzades de climatització
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció
16.3.16.1

U

Amidament

Subministrament i instal·lació d'equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte
de coberta (roof-top) marca LENOX model BALTIC SEASON BAH085 M5M ERP2021 o de
prestacions similars, potència frigorífica total nominal 95,1 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C) i potència calorífica nominal 79,7 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER=3,22, SCOP=4,21, muntatge (presa d'aire exterior amb comporta motoritzada i comporta
de retorn motoritzada), per a gas R-410A, equipat amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat
amb aïllament tèrmic, protecció IP 54, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre de bosses
rígid F9), pressòstat diferencial per a filtres bruts, bateria de tubs de coure i aletes d'alumini,
safata de recollida de condensats i vàlvules d'expansió termostàtiques, circuit frigorífic amb 2
compressors hermètics de tipus scroll, proteccions, quadre elèctric i regulació electrònica.
Inclou control avançat humitat/temperatura i entalpia. Pressió disponible augmentada a 250Pa.
Termostat totalment instal·lat. Connexió a la xarxa de clavegueram. Inclou resistencies
electriques 2x27kW.
Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora i posta en marxa per
a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclús mitjans d'elevació per col·locació
maquinaria en altura. Configuració sortides impulsió/retorn a escollir en replanteig de la
màquina.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Equipament:
-Certificación ISO 9001.
-Certificación ISO 14001.
-Gestión de la producción, seguridad, salud y medio ambiente según OHSAS 18001
-Cumple las normas EU (Directiva PED 2014/68/EU).
-Carcasa de acero galvanidado con revestimiento RAL 9002
-Ajuste automático del caudal de aire cuando el filtro está sucio
-Bandeja de condensados extraible con pendiente
-Compresores herméticos de tecnología Scroll de alta eficiencia
-Sistema avanzado de refrigeración con tecnología multiscroll y R410A
-eDriveTM : Ventilador de velocidad variable y transmisión directa que incremente la
eficiencia a cargas parciales
-Motor síncrono excitado permanentemente (EC, eficiencia IE4)
-Gestor inteligente de aire fresco, economizador y freecooling (Patente Nº03 50616)
-eFlowTM medición y lectura en display del caudal de aire
-Diseño optimizado para garantizar una unidad de alta eficiencia energética (EER / COP)
-Diseño de ventilador Owlet
-Válvula de expansión electrónica para una fiabilidad y rendimentos óptimos
-Ajuste automático de caudal de aire con filtro sucio
-Presostatos de baja y alta presión, sensores de temperatura... para optimizar la fiabilidad del
producto
-Programador horario que permite optimizar el ahorro energético y el nivel sonoro según las
premisas y las restricciones ambientales
-Válvula de expansión electrónica
-Control electrónico. Gestión precisa de la temperatura
-Desescarche alterno y dinámico.
-Control de de comunicación avanzado (compatible con todos los protocolos)
-Lectura de presión de refrigerante en el display
-Temperatura de entrada/salida de agua, temperatura de aire exterior, historial de alarmas,
programación de diferentes zonas horarias, set-points de agua y ruido, lectura de alta y baja
presión.
Inclou:
1 x Unidad básica
1 x Impulsión y retorno horizontal (a elegir en replanteo)
1 x Caja de ventilación de caudal horizontal
1 x Filtros EU7/F9 y prefiltres EU5/G4
1 x Kit funcionamiento bajas temperaturas / ventilador de condensacion EC
1 x Ventilador de impulsión HP alta eficiencia
1 x Kit de extracción K3
1 x Relé de 3 fases para protección eléctrica de la unidad
1 x Válvula de expansión electrónica
1 x eFlowTM medición y lectura en display del caudal de aire
1 x Autoajuste del caudal de aire en función de la colmatación de los filtros
1 x Interruptor general de corte
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

1 x Detector de filtros sucios
1 x Economizador de aire fresco y freecooling
1 x Multidisplay (not compatible with Flexair/eNeRGy controller)
1 x Recuperador de calor frigorífico (termodinámico)
1 x Resistencia eléctrica (capacidad estándar)
1 x Control avanzado de humedad y entalpía / modo frío
Total U ......:

1,000

16.5.- Elèctriques
16.5.1.- Connexió a terra
16.5.1.1

U

Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont
de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Total U ......:

1,000

16.5.4.- Caixes generals de protecció
16.5.4.1

U

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció,
equipada amb borns de connexió, bases unipolars tancades previstes per a col·locar fusibles
de intensitat màxima 250 A, esquema 9, per a protecció de la línia general d'alimentació,
formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE
20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb
grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Inclús elements de fixació i connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

2,000

16.5.6.- Unitat de comptatge
16.5.6.1

U

Subministrament i instal·lació de conjunt de mesura tipus TMF10, per 1 comptador trifàsic,
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació de superficie. Inclús
equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits, fusibles per a protecció de
la derivació individual i tots els elements necessaris per la seva correcta posta en marxa.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània
(sense incloure el comptador). Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

1,000

16.5.7.- Derivacions individuals
16.5.7.1

M

Subministrament i instal·lació de derivació individual trifàsica fix formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, en canal protectora de PVC rígid, de 60x110 mm. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada. Inclus part proporcional de mitjans d'elevació.
Total m ......:

15,000

16.5.8.- Instal·lacions interiors
16.5.8.1

M

Subministrament i instal·lació d'alimentació de maquinaria formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, en
canal protectora de PVC rígid, de 40x150 mm. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i
fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclus
part proporcional de mitjans d'elevació.
Total m ......:

75,000

16.5.13.- Aparellatge
16.5.13.1

U

Subministrament i muntatge d'armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP 40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment
muntat.
Total U ......:
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1,000
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció
16.5.13.2

U

Amidament

Subministrament i instal·lació de protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul,
tetrapolar (3P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de
disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de
desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic,
podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o
mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.3

U

Subministrament i instal·lació de protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), tipus 1+2, nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 60 kA, de
72x93x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.4

U

U

U

U

1,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 160 A, poder de tall 25 kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x103x81 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.
Total U ......:

16.5.13.7

1,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial selectiu, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 125 A, sensibilitat 300 mA, classe AC, "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.6

1,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 125 A, poder de tall 25 kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x103x81 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.
Total U ......:

16.5.13.5

1,000

1,000

PA. Reubicació de proteccions existents en nou quadre general. Inclús modificació de les
linees i canalitzacions dels receptors existents. Totalment finalitzat i en funcionament.
Total U ......:
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PROJECTE PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EN LLAR SOCIAL
DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

PRESSUPOST

MALLOL INGENIERIA SLP - AVDA PRAT DE LA RIBA 37 1º1ª 25008 LLEIDA
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Pressupost parcial nº 1 IMPLANTACIONS D'OBRA
Nº
U
Descripció
1.1

Dia

Amidament

Preu

Import

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor
de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

4
Total dia ......:
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4,000

321,24

1.284,96

Total pressupost parcial nº 1 IMPLANTACIONS D'OBRA :

1.284,96

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCAMENTS I GESTIÓ RESIDUS
Nº
U
Descripció
Amidament
2.1

M2

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,380

0,300

Alçada

Total m2 ......:
M

3,114

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,380

0,300

Alçada

Total m ......:
M2

3,114

M3

Uts.

Llargada

1

10,380

Amplada

M3

3,114
3,114

3,114

12,43

38,71

Parcial

Subtotal

3,114
3,114

3,114

5,18

16,13

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000

10,380
10,380

10,380

10,380

16,72

173,55

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1
1
1

10,380
10,380
10,380

0,300
0,300
0,150

0,020
0,050
1,000

0,062
0,156
1,557
1,775

1,775

Total m3 ......:
2.5

Subtotal

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , per a formació dau formigó,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclús p.p. tal en oaret fins a una profunditat de 20 a 25 cm

Total m2 ......:
2.4

Parcial

Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

coronament mur exterior

2.3

Import

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

coronament mur exterior

2.2

Preu

1,775

38,58

68,48

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, 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)
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1
1
1

10,380
10,380
10,380

0,300
0,300
0,150

0,020
0,050
1,000

0,062
0,156
1,557
1,775

1,775

Total m3 ......:

19,95

35,41

Total pressupost parcial nº 2 ENDERROCAMENTS I GESTIÓ RESIDUS :

332,28
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1,775

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº
U
Descripció
3.1

M3

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1

10,380

0,150

0,200

0,311
0,311

0,311

Total m3 ......:
Kg

U

0,311

403,62

125,53

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Uts.

Llargada

Amplada

1
1
2

6,220
3,700
2,070

53,000
53,000
53,000

Alçada

Total kg ......:
3.3

Import

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

coronament mur exterior

3.2

Preu

745,180

Parcial

Subtotal

329,660
196,100
219,420
745,180

745,180

1,94

1.445,65

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre
suport de fàbrica de maó massís, inclús p.p. bareta ancoratge,
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

8,000
8,000

8,000

8
Total u ......:
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8,000

102,58

820,64

Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA :

2.391,82
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Pressupost parcial nº 4 REVESTIMENT
Nº
U
Descripció
4.1

M

Amidament

Uts.

Llargada

1

10,380

Amplada

Alçada

Total m ......:
M2

M2

10,380

Parcial

Subtotal

10,380
10,380

10,380

29,67

307,97

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat
Uts.

Llargada

Amplada

1
1
2

6,220
3,700
2,070

1,040
1,040
1,040

Alçada

Total m2 ......:
4.3

Import

Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm
de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8

coronament mur exterior

4.2

Preu

14,623

Parcial

Subtotal

6,469
3,848
4,306
14,623

14,623

22,73

332,38

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Cèrcol
repas zona afectada per
enderroc paret

Uts.

Llargada

Amplada

2
2

10,380
10,380

0,200
0,500

Alçada

Parcial
4,152
10,380
14,532

Total m2 ......:
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Subtotal

14,532

14,532

5,23

76,00

Total pressupost parcial nº 4 REVESTIMENT :

716,35
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Pressupost parcial nº 5 AÏLLAMENTS
Nº
U
Descripció
5.1

U

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

12

12,000
12,000
Total u ......:

U

Import

Suport antivibratori de motlles metàl·lics, model V-SR-650, amb pletina i placa de goma en la
base, inclús subministrament i col·locació en obra.
Uts.

5.2

Preu

12,000

118,34

Subtotal
12,000
1.420,08

Banda elàstica de poliuretà microcel·lular Sylomer SR, en tires de 500x100 mm, per a aïllar
vibracions i sorolls propagats per estructures sòlides, resistent a l'aigua, olis i a una gran
varietat d'àcids diluïts, bases i agents atmosfèrics. Inclús subministrament i col·locació en
obra
Uts.

Llargada

1

3,920

Amplada

Alçada

Total u ......:
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3,920

Parcial

Subtotal

3,920
3,920

3,920

30,35

118,97

Total pressupost parcial nº 5 AÏLLAMENTS :

1.539,05

Pàgina 5

Pressupost parcial nº 6 AJUDES RAM DE PALETA
Nº
U
Descripció
6.1

U

Amidament

Preu

Import

Ajudes del ram de paleta, obertura i tancament de regata, encasts, formació de passos
instal.lacions, passamurs, passaforjats, segellat posterior i impermeabilitzacions en cas
necessari.
Uts.

10% PEM

Llargada

Amplada

Alçada

Total u ......:
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Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
1,000

544,38

544,38

Total pressupost parcial nº 6 AJUDES RAM DE PALETA :

544,38

Pàgina 6

Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT
Nº
U
Descripció
7.1

Pa

Amidament

Preu

Import

Partida alzada en concepto de gastos en seguridad y salud en el trabajo, certificación
mediante partidas ejecutadas en obra
-Equipos de protección individual trabajadores
-Señales
-Protección de maquinaria
-Botiquín
-Elementos necesários para el correcto cumplimiento del RD 1627/97
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000
1,000
Total PA ......:
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1,000

Subtotal
1,000

1.414,33

1.414,33

Total pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT :

1.414,33

Pàgina 7

Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

16.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.
16.3.15.- Sistemes de conducció d'aire
16.3.15.1

M²

Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització,
constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 0,8 mm d'espessor i junts transversals
amb brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures. Inclús
embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Total m² ......:

16.3.15.2

M²

U

Uts.

217,020

37,35

Llargada

Amplada

Alçada

8.105,70

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

6
Total U ......:

U

1.145,02

Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic rectangular. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

sala polivalent

16.3.15.4

29,18

Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització,
constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 1,5 mm d'espessor i junts transversals
amb brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures. Inclús
embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Total m² ......:

16.3.15.3

39,240

6,000

103,63

621,78

Subministrament i muntatge de multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast,
formada per 6 toveres, integrat en placa quadrada plana de 1600x300 mm, pintat en color RAL
9010, orientable amb angle de +/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada i provada. Inclús part proporcional de mitjans d'elevació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les toveres al
conducte. Col·locació de la tovera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.

sala polivalent

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

9

9,000
9,000
Total U ......:

9,000

Subtotal
9,000

1.029,97

9.269,73

Total subcapítol 16.3.15.- Sistemes de conducció d'aire:

19.142,23

16.3.16.- Unitats centralitzades de climatització
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció
16.3.16.1

U

Amidament

Preu

Import

Subministrament i instal·lació d'equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte
de coberta (roof-top) marca LENOX model BALTIC SEASON BAH085 M5M ERP2021 o de
prestacions similars, potència frigorífica total nominal 95,1 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C) i potència calorífica nominal 79,7
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER=3,22, SCOP=4,21, muntatge (presa d'aire exterior amb comporta motoritzada i comporta
de retorn motoritzada), per a gas R-410A, equipat amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat
amb aïllament tèrmic, protecció IP 54, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre de bosses
rígid F9), pressòstat diferencial per a filtres bruts, bateria de tubs de coure i aletes d'alumini,
safata de recollida de condensats i vàlvules d'expansió termostàtiques, circuit frigorífic amb 2
compressors hermètics de tipus scroll, proteccions, quadre elèctric i regulació electrònica.
Inclou control avançat humitat/temperatura i entalpia. Pressió disponible augmentada a
250Pa.
Termostat totalment instal·lat. Connexió a la xarxa de clavegueram. Inclou resistencies
electriques 2x27kW.
Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora i posta en marxa per
a la comprovació del seu correcte funcionament. Inclús mitjans d'elevació per col·locació
maquinaria en altura. Configuració sortides impulsió/retorn a escollir en replanteig de la
màquina.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Equipament:
-Certificación ISO 9001.
-Certificación ISO 14001.
-Gestión de la producción, seguridad, salud y medio ambiente según OHSAS 18001
-Cumple las normas EU (Directiva PED 2014/68/EU).
-Carcasa de acero galvanidado con revestimiento RAL 9002
-Ajuste automático del caudal de aire cuando el filtro está sucio
-Bandeja de condensados extraible con pendiente
-Compresores herméticos de tecnología Scroll de alta eficiencia
-Sistema avanzado de refrigeración con tecnología multiscroll y R410A
-eDriveTM : Ventilador de velocidad variable y transmisión directa que incremente la
eficiencia a cargas parciales
-Motor síncrono excitado permanentemente (EC, eficiencia IE4)
-Gestor inteligente de aire fresco, economizador y freecooling (Patente Nº03 50616)
-eFlowTM medición y lectura en display del caudal de aire
-Diseño optimizado para garantizar una unidad de alta eficiencia energética (EER / COP)
-Diseño de ventilador Owlet
-Válvula de expansión electrónica para una fiabilidad y rendimentos óptimos
-Ajuste automático de caudal de aire con filtro sucio
-Presostatos de baja y alta presión, sensores de temperatura... para optimizar la fiabilidad del
producto
-Programador horario que permite optimizar el ahorro energético y el nivel sonoro según las
premisas y las restricciones ambientales
-Válvula de expansión electrónica
-Control electrónico. Gestión precisa de la temperatura
-Desescarche alterno y dinámico.
-Control de de comunicación avanzado (compatible con todos los protocolos)
-Lectura de presión de refrigerante en el display
-Temperatura de entrada/salida de agua, temperatura de aire exterior, historial de alarmas,
programación de diferentes zonas horarias, set-points de agua y ruido, lectura de alta y baja
presión.
Inclou:
1 x Unidad básica
1 x Impulsión y retorno horizontal (a elegir en replanteo)
1 x Caja de ventilación de caudal horizontal
1 x Filtros EU7/F9 y prefiltres EU5/G4
1 x Kit funcionamiento bajas temperaturas / ventilador de condensacion EC
1 x Ventilador de impulsión HP alta eficiencia
1 x Kit de extracción K3
1 x Relé de 3 fases para protección eléctrica de la unidad
1 x Válvula de expansión electrónica
1 x eFlowTM medición y lectura en display del caudal de aire
1 x Autoajuste del caudal de aire en función de la colmatación de los filtros
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció

Amidament

Preu

Import

33.194,60

33.194,60

Total subcapítol 16.3.16.- Unitats centralitzades de climatització:

33.194,60

Total subcapítol 16.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.:

52.336,83

1 x Interruptor general de corte
1 x Detector de filtros sucios
1 x Economizador de aire fresco y freecooling
1 x Multidisplay (not compatible with Flexair/eNeRGy controller)
1 x Recuperador de calor frigorífico (termodinámico)
1 x Resistencia eléctrica (capacidad estándar)
1 x Control avanzado de humedad y entalpía / modo frío
Total U ......:

1,000

16.5.- Elèctriques
16.5.1.- Connexió a terra
16.5.1.1

U

Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre,
clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont
de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Total U ......:

1,000

157,87

157,87

Total subcapítol 16.5.1.- Connexió a terra:

157,87

16.5.4.- Caixes generals de protecció
16.5.4.1

U

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció,
equipada amb borns de connexió, bases unipolars tancades previstes per a col·locar fusibles
de intensitat màxima 250 A, esquema 9, per a protecció de la línia general d'alimentació,
formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE
20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb
grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Inclús elements de fixació i connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

2,000

383,21

766,42

Total subcapítol 16.5.4.- Caixes generals de protecció:

766,42

16.5.6.- Unitat de comptatge
16.5.6.1

U

Subministrament i instal·lació de conjunt de mesura tipus TMF10, per 1 comptador trifàsic,
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació de superficie. Inclús
equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits, fusibles per a protecció de
la derivació individual i tots els elements necessaris per la seva correcta posta en marxa.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània
(sense incloure el comptador). Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U ......:

1,000

1.110,50

1.110,50

Total subcapítol 16.5.6.- Unitat de comptatge:

1.110,50

16.5.7.- Derivacions individuals
16.5.7.1

M

Subministrament i instal·lació de derivació individual trifàsica fix formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC rígid, de 60x110 mm. Inclús p/p
d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment
muntada, connexionada i provada. Inclus part proporcional de mitjans d'elevació.
Total m ......:

15,000

61,51

922,65

Total subcapítol 16.5.7.- Derivacions individuals:

922,65

16.5.8.- Instal·lacions interiors
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Pressupost parcial nº 16 Instal·lacions
Nº
U
Descripció
16.5.8.1

M

Amidament

Preu

Import

Subministrament i instal·lació d'alimentació de maquinaria formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
en canal protectora de PVC rígid, de 40x150 mm. Inclús p/p d'accessoris, elements de
subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada. Inclus part proporcional de mitjans d'elevació.
Total m ......:

75,000

51,11

3.833,25

Total subcapítol 16.5.8.- Instal·lacions interiors:

3.833,25

16.5.13.- Aparellatge
16.5.13.1

U

Subministrament i muntatge d'armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP 40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament
de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment
muntat.
Total U ......:

16.5.13.2

U

U

U

U

U

U

332,67

1,000

424,67

424,67

1,000

529,96

529,96

1,000

538,57

538,57

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 160 A, poder de tall 25 kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
108x103x81 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.7

332,67

Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial selectiu, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 125 A, sensibilitat 300 mA, classe AC, "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.6

1,000

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 125 A, poder de tall 25 kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
108x103x81 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.5

568,02

Subministrament i instal·lació de protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), tipus 1+2, nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 60 kA, de
72x93x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.4

568,02

Subministrament i instal·lació de protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul,
tetrapolar (3P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de
disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de
desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic,
podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o
mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Total U ......:

16.5.13.3

1,000

1,000

569,70

569,70

PA. Reubicació de proteccions existents en nou quadre general. Inclús modificació de les
linees i canalitzacions dels receptors existents. Totalment finalitzat i en funcionament.
Total U ......:
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1,000

409,75

409,75

Total subcapítol 16.5.13.- Aparellatge:

3.373,34

Total subcapítol 16.5.- Elèctriques:

10.164,03

Total pressupost parcial nº 16 Instal·lacions :

62.500,86
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Pressupost d'execució material
1 IMPLANTACIONS D'OBRA
2 ENDERROCAMENTS I GESTIÓ RESIDUS
3 ESTRUCTURA
4 REVESTIMENT
5 AÏLLAMENTS
6 AJUDES RAM DE PALETA
7 SEGURETAT I SALUT
16 Instal·lacions
16.3.- Calefacció, climatització i A.C.S.
16.3.15.- Sistemes de conducció d'aire
16.3.16.- Unitats centralitzades de climatització
16.5.- Elèctriques
16.5.1.- Connexió a terra
16.5.4.- Caixes generals de protecció
16.5.6.- Unitat de comptatge
16.5.7.- Derivacions individuals
16.5.8.- Instal·lacions interiors
16.5.13.- Aparellatge

1.284,96
332,28
2.391,82
716,35
1.539,05
544,38
1.414,33
62.500,86
52.336,83
19.142,23
33.194,60
10.164,03
157,87
766,42
1.110,50
922,65
3.833,25
3.373,34
Total .........:

70.724,03

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB TRES CÈNTIMS.
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Projecte: 2336_SALA_POLIVALENT_PUIGVERT

Capítol

Import

1 IMPLANTACIONS D'OBRA ....................................................…
2 ENDERROCAMENTS I GESTIÓ RESIDUS .........................................…
3 ESTRUCTURA ..............................................................…
4 REVESTIMENT .............................................................…
5 AÏLLAMENTS ..............................................................…
6 AJUDES RAM DE PALETA ....................................................…
7 SEGURETAT I SALUT .......................................................…
16 Instal·lacions
16.3 Calefacció, climatització i A.C.S.
16.3.15 Sistemes de conducció d'aire ..................................…
16.3.16 Unitats centralitzades de climatització .......................…
Total 16.3 Calefacció, climatització i A.C.S. ..........:
16.5 Elèctriques
16.5.1 Connexió a terra ...............................................…
16.5.4 Caixes generals de protecció ...................................…
16.5.6 Unitat de comptatge ............................................…
16.5.7 Derivacions individuals ........................................…
16.5.8 Instal·lacions interiors .......................................…
16.5.13 Aparellatge ...................................................…
Total 16.5 Elèctriques ..........:

1.284,96
332,28
2.391,82
716,35
1.539,05
544,38
1.414,33

Total 16 Instal·lacions ..........:

19.142,23
33.194,60
52.336,83
157,87
766,42
1.110,50
922,65
3.833,25
3.373,34
10.164,03
62.500,86

Pressupost d'execució material
6% de despeses generals
13% de benefici industrial

70.724,03
4.243,44
9.194,12

Suma
21%

84.161,59
17.673,93

Pressupost d'execució per contracta
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT
TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

101.835,52
U MIL VUIT-CENTS

PROJECTE PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EN LLAR SOCIAL
DE PUIGVERT DE LLEIDA

Ref.: PEI/2336/0919

DESCOMPOSATS

MALLOL INGENIERIA SLP - AVDA PRAT DE LA RIBA 37 1º1ª 25008 LLEIDA

12

Annex de justificació de preus
Num. Codi
1

4458116G

Pàgina 1

U

Descripció

m3

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb
una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

K4D8D500

6,000 m2

K4B83000

80,000 kg

K45817C4

1,000 m3
3,000 %

Total

Muntatge+desmunt.encofrat
tauler,p/cèrcol recte
Arm.cèrcols AP500S barres
corrug.
Formigó p/cèrcol,
HA-25/B/10/I,abocat bomba
Costos indirectes

28,890

173,34

1,370

109,60

108,920

108,92

391,860

11,760

Total per m3 ............:

403,62

Són QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS per m3.
2

E8J1DPCN

m

A0122000
A0140000
%NAAA
B0F11252

Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix,
amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm
de gruix, col·locat a plec de llibre, amb
morter de ciment 1:8
0,646
0,323
1,500
17,004

D0701461

h
h
%
u

0,010 m3

3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Gastos auxiliares
Maó
massís,el.manual,290x140x50mm
,c.vist.,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,200kg/m3
ciment,1:8,2.5N/mm2,elab.a
obra,
Costos indirectes

23,850
19,910
21,840
0,348

15,41
6,43
0,33
5,92

72,150

0,72

28,810

0,860

Total per m ............:

29,67

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
m.
3

EY011312

u

Ajudes del ram de paleta, obertura i
tancament de regata, encasts, formació de
passos instal.lacions, passamurs,
passaforjats, segellat posterior i
impermeabilitzacions en cas necessari.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

528,527

528,527
15,853

Total per u ............:

544,38

Són CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
4

ICR020
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U

Descripció

m²

Subministrament i instal·lació de xarxa de
conductes de distribució d'aire per a
climatització, constituïda per conductes de
xapa galvanitzada de 0,8 mm d'espessor i
junts transversals amb brida tipus Metu i
segellada amb massilla resistent a altes
temperatures. Inclús embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements
de fixació i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con115m

1,000 U

mt42con110m

1,050 m²

mo013

0,424 h

mo084

0,424 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Repercussió, per m², de
material auxiliar per a
fixació a l'obra de conductes
autoportants per la
distribució d'aire en
ventilació i climatització.
Xapa galvanitzada de 0,8 mm
d'espessor, i junts
transversals amb brida tipus
Metu i segellada amb massilla
resistent a altes
temperatures, per la formació
de conductes autoportants per
la distribució d'aire en
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

1,768

1,77

11,773

12,36

17,450

7,40

14,720

6,24

27,770

0,56

28,330

0,850

Total per m² ............:

29,18

Són VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².

Annex de justificació de preus
Num. Codi
5

ICR020b
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U

Descripció

m²

Subministrament i instal·lació de xarxa de
conductes de distribució d'aire per a
climatització, constituïda per conductes de
xapa galvanitzada de 1,5 mm d'espessor i
junts transversals amb brida tipus Metu i
segellada amb massilla resistent a altes
temperatures. Inclús embocadures,
derivacions, accessoris de muntatge, elements
de fixació i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest
preu).Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con115s

1,000 U

mt42con110s

1,050 m²

mo013

0,566 h

mo084

0,566 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Repercussió, per m², de
material auxiliar per a
fixació a l'obra de conductes
autoportants per la
distribució d'aire en
ventilació i climatització.
Xapa galvanitzada de 1,5 mm
d'espessor, i junts
transversals amb brida tipus
Metu i segellada amb massilla
resistent a altes
temperatures, per la formació
de conductes autoportants per
la distribució d'aire en
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

2,166

2,17

14,445

15,17

17,450

9,88

14,720

8,33

35,550

0,71

36,260

1,090

Total per m² ............:

37,35

Són TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m².

Annex de justificació de preus
Num. Codi
6

ICR050

U

Descripció

U

Subministrament i muntatge de reixeta de
retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 1225x225 mm,
fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic rectangular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la
reixeta. Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx010bax

1,000 U

mo005

0,401 h

mo104

0,401 h

%

2,000 %
3,000 %

Són CENT
U.
7

ICR090
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U

Total

Reixeta de retorn, d'alumini
extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables
individualment, de 1225x225
mm, fixació mitjançant
cargols vistos.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

85,746

85,75

17,450

7,00

14,700

5,89

98,640

1,97

100,610

3,020

Total per U ............:

103,63

TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per

Subministrament i muntatge de multitovera
d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg
abast, formada per 6 toveres, integrat en
placa quadrada plana de 1600x300 mm, pintat
en color RAL 9010, orientable amb angle de
+/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació. Totalment muntada i
provada. Inclús part proporcional de mitjans
d'elevació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el
conducte. Fixació del suport de les toveres
al conducte. Col·locació de la tovera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx610aqaI

1,000 U

mo005

0,418 h

mo104

0,418 h

%

2,000 %

Multitovera d'alumini per a
impulsió d'aire, de llarg
abast, formada per 6 toveres,
integrat en placa quadrada
plana de 1600x300 mm, pintat
en color RAL 9010, orientable
amb angle de +/- 30°.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris

966,927

966,93

17,450

7,29

14,700

6,14

980,360

19,61

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 5

Descripció
3,000 %

Total

Costos indirectes

999,970

30,000

Total per U ............:

1.029,97

Són MIL VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
8

ICV100b

U

Descripció

U

Subministrament i instal·lació d'equip
autònom bomba de calor reversible aire-aire
compacte de coberta (roof-top) marca LENOX
model BALTIC SEASON BAH085 M5M ERP2021 o de
prestacions similars, potència frigorífica
total nominal 95,1 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 35°C) i potència calorífica
nominal 79,7 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), SEER=3,22, SCOP=4,21,
muntatge (presa d'aire exterior amb comporta
motoritzada i comporta de retorn
motoritzada), per a gas R-410A, equipat amb
carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb
aïllament tèrmic, protecció IP 54, filtres
d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre
de bosses rígid F9), pressòstat diferencial
per a filtres bruts, bateria de tubs de coure
i aletes d'alumini, safata de recollida de
condensats i vàlvules d'expansió
termostàtiques, circuit frigorífic amb 2
compressors hermètics de tipus scroll,
proteccions, quadre elèctric i regulació
electrònica. Inclou control avançat
humitat/temperatura i entalpia. Pressió
disponible augmentada a 250Pa.
Termostat totalment instal·lat. Connexió a la
xarxa de clavegueram. Inclou resistencies
electriques 2x27kW.
Totalment muntada, connexionada i engegada
per l'empresa instal·ladora i posta en marxa
per a la comprovació del seu correcte
funcionament. Inclús mitjans d'elevació per
col·locació maquinaria en altura.
Configuració sortides impulsió/retorn a
escollir en replanteig de la màquina.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació
i fixació de la unitat i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua i elèctrica i de recollida de
condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Equipament:
-Certificación ISO 9001.
-Certificación ISO 14001.
-Gestión de la producción, seguridad, salud y
medio ambiente según OHSAS 18001
-Cumple las normas EU (Directiva PED
2014/68/EU).
-Carcasa de acero galvanidado con
revestimiento RAL 9002
-Ajuste automático del caudal de aire cuando
el filtro está sucio
-Bandeja de condensados extraible con
pendiente
-Compresores herméticos de tecnología Scroll
de alta eficiencia

Pàgina 6
Total

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Descripció
-Sistema avanzado de refrigeración con
tecnología multiscroll y R410A
-eDriveTM : Ventilador de velocidad variable
y transmisión directa que incremente la
eficiencia a cargas parciales
-Motor síncrono excitado permanentemente (EC,
eficiencia IE4)
-Gestor inteligente de aire fresco,
economizador y freecooling (Patente Nº03
50616)
-eFlowTM medición y lectura en display del
caudal de aire
-Diseño optimizado para garantizar una unidad
de alta eficiencia energética (EER / COP)
-Diseño de ventilador Owlet
-Válvula de expansión electrónica para una
fiabilidad y rendimentos óptimos
-Ajuste automático de caudal de aire con
filtro sucio
-Presostatos de baja y alta presión, sensores
de temperatura... para optimizar la
fiabilidad del
producto
-Programador horario que permite optimizar el
ahorro energético y el nivel sonoro según las
premisas y las restricciones ambientales
-Válvula de expansión electrónica
-Control electrónico. Gestión precisa de la
temperatura
-Desescarche alterno y dinámico.
-Control de de comunicación avanzado
(compatible con todos los protocolos)
-Lectura de presión de refrigerante en el
display
-Temperatura de entrada/salida de agua,
temperatura de aire exterior, historial de
alarmas,
programación de diferentes zonas horarias,
set-points de agua y ruido, lectura de alta y
baja
presión.
Inclou:
1 x Unidad básica
1 x Impulsión y retorno horizontal (a elegir
en replanteo)
1 x Caja de ventilación de caudal horizontal
1 x Filtros EU7/F9 y prefiltres EU5/G4
1 x Kit funcionamiento bajas temperaturas /
ventilador de condensacion EC
1 x Ventilador de impulsión HP alta
eficiencia
1 x Kit de extracción K3
1 x Relé de 3 fases para protección eléctrica
de la unidad
1 x Válvula de expansión electrónica
1 x eFlowTM medición y lectura en display del
caudal de aire
1 x Autoajuste del caudal de aire en función
de la colmatación de los filtros
1 x Interruptor general de corte
1 x Detector de filtros sucios
1 x Economizador de aire fresco y freecooling
1 x Multidisplay (not compatible with
Flexair/eNeRGy controller)
1 x Recuperador de calor frigorífico

Pàgina 7
Total
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U
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Descripció

Total

(termodinámico)
1 x Resistencia eléctrica (capacidad
estándar)
1 x Control avanzado de humedad y entalpía /
modo frío

3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

Són TRENTA-TRES MIL CENT
SEIXANTA CÈNTIMS per U.
9

IEC010

U

Són MIL CENT
U.
IEC020

U

32.227,768
966,832

Total per U ............:

33.194,60

NORANTA-QUATRE EUROS AMB

Subministrament i instal·lació de conjunt de
mesura tipus TMF10, per 1 comptador trifàsic,
formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació de
superficie. Inclús equip complert de mesura,
borns de connexió, bases tallacircuits,
fusibles per a protecció de la derivació
individual i tots els elements necessaris per
la seva correcta posta en marxa. Normalitzada
per l'empresa subministradora i preparada per
connexió de servei subterrània (sense
incloure el comptador). Totalment muntada,
connexionada i provada.
3,000 %

10

32.227,768

Sense descomposició
Costos indirectes

1.078,160

1.078,160
32,340

Total per U ............:

1.110,50

DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per

Subministrament i instal·lació en l'interior
de fornícula mural de caixa general de
protecció, equipada amb borns de connexió,
bases unipolars tancades previstes per a
col·locar fusibles de intensitat màxima 250
A, esquema 9, per a protecció de la línia
general d'alimentació, formada per una
envoltant aïllant, precintable i
autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons
UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es
tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb
grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102,
protegida de la corrosió i amb pany o
cadenat. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de
servei subterrània. Inclús elements de
fixació i connexió amb la conducció soterrada
de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U
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Descripció

mt35cgp020ft

1,000 U

mt35cgp040h

3,000 m

mt35cgp040f

3,000 m

mt26cgp010

1,000 U

mt35www010

1,000 U

mo020
mo113
mo003
mo102
%

0,320
0,319
0,533
0,532
2,000

h
h
h
h
%

3,000 %

Total

Caixa general de protecció,
equipada amb borns de
connexió, bases unipolars
tancades previstes per a
col·locar fusibles de
intensitat màxima 250 A,
esquema 9, per a protecció de
la línia general
d'alimentació, formada per
una envoltant aïllant,
precintable i autoventilada,
segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3,
amb graus de protecció IP 43
segons UNE 20324 i IK 08
segons UNE-EN 50102.
Tub de PVC llis, sèrie B, de
160 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.
Tub de PVC llis, sèrie B, de
110 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.
Marc i porta metàl·lica amb
pany o cadenat, amb grau de
protecció IK 10 segons UNE-EN
50102, protegits de la
corrosió i normalitzats per
l'empresa subministradora,
per caixa general de
protecció.
Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

197,913

197,91

5,417

16,25

3,718

11,15

109,285

109,29

1,475

1,48

17,240
15,920
17,820
16,100
364,750

5,52
5,08
9,50
8,57
7,30

372,050

11,160

Total per U ............:

383,21

Són TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS per U.
11

IED010

m

Subministrament i instal·lació de derivació
individual trifàsica fix formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC
rígid, de 60x110 mm. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil de comandament
per a canvi de tarifa. Totalment muntada,
connexionada i provada. Inclus part
proporcional de mitjans d'elevació.

mt35ait040aj

1,000 m

mt35cun010k1

4,000 m

Canal protectora de PVC
rígid, de 60x110 mm, per a
allotjament de cables
elèctrics, inclús accessoris.
Segons UNE-EN 50085-1, amb
grau de protecció IP 4X
segons UNE 20324.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 70 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.

13,298

13,30

8,713

34,85

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 10

Descripció

mt35cun010i1

1,000 m

mt35der011a

1,000 m

mt35www010

0,200 U

mo003
mo102
%

0,160 h
0,160 h
2,000 %
3,000 %

Total

Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 35 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.
Conductor de coure de 1,5 mm²
de secció, per fil de
comandament, de color vermell
(tarifa nocturna).
Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

4,535

4,54

0,129

0,13

1,475

0,30

17,820
16,100
58,550

2,85
2,58
1,17

59,720

1,790

Total per m ............:

61,51

Són SEIXANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.
12

IED010b

m

Subministrament i instal·lació d'alimentació
de maquinaria formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x50+1G25
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, en canal protectora de PVC rígid, de
40x150 mm. Inclús p/p d'accessoris, elements
de subjecció i fil de comandament per a canvi
de tarifa. Totalment muntada, connexionada i
provada. Inclus part proporcional de mitjans
d'elevació.

mt35ait040ah

1,000 m

mt35cun010j1

4,000 m

mt35cun010h1

1,000 m

mt35der011a

1,000 m

mt35www010

0,200 U

Canal protectora de PVC
rígid, de 40x150 mm, per a
allotjament de cables
elèctrics, inclús accessoris.
Segons UNE-EN 50085-1, amb
grau de protecció IP 4X
segons UNE 20324.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 50 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Segons UNE
21123-4.
Conductor de coure de 1,5 mm²
de secció, per fil de
comandament, de color vermell
(tarifa nocturna).
Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

14,396

14,40

6,517

26,07

3,239

3,24

0,129

0,13

1,475

0,30

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

mo003
mo102
%

Pàgina 11

Descripció
0,133 h
0,133 h
2,000 %
3,000 %

Total

Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

17,820
16,100
48,650

2,37
2,14
0,97

49,620

1,490

Total per m ............:

51,11

Són CINQUANTA-U EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.
13

IEP021

U

Subministrament i instal·lació de presa de
terra composta per pica d'acer courat de 2 m
de longitud, clavada en el terreny,
connectada a pont per a comprovació, dintre
d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació
per l'arqueta de registre, clavat de
l'elèctrode al terreny, col·locació de
l'arqueta de registre, connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant
grapa abraçadora, reblert amb terres de la
pròpia excavació i additius per a disminuir
la resistivitat del terreny i connectat a la
xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada
i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

mt35tte010b

1,000 U

mt35ttc010b

0,250 m

mt35tta040

1,000 U

mt35tta010

1,000 U

mt35tta030

1,000 U

mt35tta060

0,333 U

mt35www020

1,000 U

mq01ret020b

0,003 h

mo003
mo102
mo113
%

0,266
0,267
0,001
2,000

h
h
h
%

3,000 %

Elèctrode per a xarxa de
connexió a terra couratge amb
300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud.
Conductor de coure nu, de 35
mm².
Grapa abraçadora per a
connexió de pica.
Pericó de polipropilè per a
connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre.
Pont per a comprovació de
connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica.
Sac de 5 kg de sals minerals
per a la millora de la
conductivitat de posades a
terra.
Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.
Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Peó ordinari construcció.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

17,883

17,88

2,792

0,70

0,993

0,99

73,518

73,52

45,701

45,70

3,477

1,16

1,143

1,14

36,282

0,11

17,820
16,100
15,920
150,260

4,74
4,30
0,02
3,01

153,270

4,600

Total per U ............:

157,87

Són CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
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IEX050

Pàgina 12

U

Descripció

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 125 A, poder de tall 25
kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
108x103x81 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

514,522

514,522
15,438

Total per U ............:

529,96

Són CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS per U.
15

IEX050bs

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 160 A, poder de tall 25
kA, corba C, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
108x103x81 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.

mt35ase863kk

1,000 U

mo003
%

0,375 h
2,000 %
3,000 %

Interruptor automàtic
magnetotèrmic, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125
A, poder de tall 25 kA, corba
C,"SCHNEIDER ELECTRIC", de
108x103x81 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

535,581

535,58

17,820
542,260

6,68
10,85

553,110

16,590

Total per U ............:

569,70

Són CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS per U.
16

IEX050bst

U

PA. Reubicació de proteccions existents en
nou quadre general. Inclús modificació de les
linees i canalitzacions dels receptors
existents. Totalment finalitzat i en
funcionament.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

397,811

397,811
11,939

Total per U ............:

409,75

Són QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per U.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
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IEX060
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U

Descripció

U

Subministrament i instal·lació d'interruptor
diferencial selectiu, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 125 A, sensibilitat 300
mA, classe AC, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase325dd

1,000 U

mo003
%

0,375 h
2,000 %
3,000 %

Total

Interruptor diferencial
selectiu, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 100 A,
sensibilitat 300 mA, classe
AC, "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per
a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

505,945

505,95

17,820
512,630

6,68
10,25

522,880

15,690

Total per U ............:

538,57

Són CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per U.
18

IEX075

U

Subministrament i instal·lació de protector
contra sobretensions permanents, de 1 mòdul,
tetrapolar (3P+N), tensió de disparament
retardat entre 265 i 300 V, llindar de
desconnexió de disparament retardat 3,5 s,
tensió de disparament directe major de 300 V,
llindar de desconnexió de disparament directe
0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor
automàtic, podent desconnectar l'interruptor
mitjançant un senyal enviat a la bobina de
disparament o mitjançant la derivació d'un
corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35amc300d

1,000 U

mo003
%

0,375 h
2,000 %

Protector contra
sobretensions permanents, de
1 mòdul, tetrapolar (3P+N),
tensió de disparament
retardat entre 265 i 300 V,
llindar de desconnexió de
disparament retardat 3,5 s,
tensió de disparament directe
major de 300 V, llindar de
desconnexió de disparament
directe 0,5 s, amb muntatge
separat de l'interruptor
automàtic, podent
desconnectar l'interruptor
mitjançant un senyal enviat a
la bobina de disparament o
mitjançant la derivació d'un
corrent a terra, de
36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 50550.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris

309,969

309,97

17,820
316,650

6,68
6,33

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 14

Descripció
3,000 %

Total

Costos indirectes

322,980

9,690

Total per U ............:

332,67

Són TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per U.
19

IEX076

U

Subministrament i instal·lació de protector
contra sobretensions transitòries, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), tipus 1+2, nivell de
protecció 2 kV, intensitat màxima de
descàrrega 60 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35amc321bb

1,000 U

mo003
%

0,375 h
2,000 %
3,000 %

Protector contra
sobretensions transitòries,
de 4 mòduls, tetrapolar (4P),
tipus 1+2, nivell de
protecció 2 kV, intensitat
màxima de descàrrega 60 kA,
de 72x93x65,5 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant
grapes, segons IEC 61643-11.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

397,536

397,54

17,820
404,220

6,68
8,08

412,300

12,370

Total per U ............:

424,67

Són QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.
20

IEX405

U

Subministrament i muntatge d'armari de
distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció IP 40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm,
apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.

mt35amc950aa

1,000 U

mt35amc953b

2,000 U

mt35amc952c

2,000 U

mt35amc951d

1,000 U

mo003
%

0,265 h
2,000 %

Armari de distribució
metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció
IP 40, aïllament classe II,
de 1050x650x250 mm, apilable
amb uns altres armaris, amb
sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat,
segons UNE-EN 60670-1.
Carril DIN per a fixació
d'aparellatge modular en
quadre elèctric, de 650 mm de
longitud.
Placa frontal encunyada per a
elements modulars en carril
DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm.
Placa de muntatge interior
per a armari de distribució
metàl·lic de superfície, de
650x300 mm.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris

430,370

430,37

16,174

32,35

17,336

34,67

38,557

38,56

17,820
540,670

4,72
10,81

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 15

Descripció
3,000 %

Total

Costos indirectes

551,480

16,540

Total per U ............:

568,02

Són CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.
21

K12CAAAA

dia

CL40AAAA

Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm
8,000 h

3,000 %

Plataform.elevad.
telesc.artic.,autopro.motor
gasoil,h=20m,ampl.=9.8,carreg
.227kg,700x245x245 cm,P=1
Costos indirectes

38,985

311,88

311,880

9,360

Total per dia ............:

321,24

Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per dia.
22

K2164771

m2

A0150000
A0140000
%NAAA
C2001000
C200B000

Enderroc de paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix , per a formació dau
formigó, a mà i amb martell trencador manual
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, inclús p.p. tal en oaret fins a
una profunditat de 20 a 25 cm
0,298
0,298
1,500
0,300
0,930
3,000

h
h
%
h
h
%

Manobre especialista
Manobre
Gastos auxiliares
Martell trenc.man.
Talladora,disc de carborún.
Costos indirectes

20,590
19,910
12,070
3,239
3,239
16,230

6,14
5,93
0,18
0,97
3,01
0,490

Total per m2 ............:

16,72

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m2.
23

K2182231

m2

A0140000
%NAAA

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
0,597 h
1,500 %
3,000 %

Manobre
Gastos auxiliares
Costos indirectes

19,910
11,890
12,070

11,89
0,18
0,360

Total per m2 ............:

12,43

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m2.
24

K2183A71

A0140000
%NAAA

m

Arrencada de coronament de ceràmica, de fins
a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
0,249 h
1,500 %
3,000 %

Manobre
Gastos auxiliares
Costos indirectes

19,910
4,960
5,030

4,96
0,07
0,150

Total per m ............:

5,18

Són CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
25

K2R641E0

Pàgina 16

U

Descripció

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

A0140000
%NAAA
C1RA2500

0,746 h
1,000 %
1,000 m3
3,000 %

Total

Manobre
Gastos auxiliares
Subministr.contenidor
metàl·lic,5m3 +recollida
residus inerts o no especials
Costos indirectes

19,910
14,850
22,463

14,85
0,15
22,46

37,460

1,120

Total per m3 ............:

38,58

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
per m3.
26

K2RA73G1

m3

B2RA73G1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, 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)
1,000 t

3,000 %

Deposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus d
Costos indirectes

19,373

19,37

19,370

0,580

Total per m3 ............:

19,95

Són DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m3.
27

K4435115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0125000
A0135000
%NAAA
B44Z501A

0,023
0,013
2,500
1,000

h
h
%
kg

C200P000

0,023 h
3,000 %

Oficial 1a soldador
Ajudant soldador
Gastos auxiliares
Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.
taller p/col.sold.+antiox.
Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica
Costos indirectes

24,250
21,250
0,840
0,954

0,56
0,28
0,02
0,95

3,090

0,07

1,880

0,060

Total per kg ............:

1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per kg.
28

K4ZWMB01

u

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre
amb cargol, volandera i femella, sobre suport
de fàbrica de maó massís, inclús p.p. bareta
ancoratge,

A0121000
%NAAA
B0A63H00

3,821 h
1,500 %
1,000 u

C200F000

0,962 h
3,000 %

Són CENT
u.

Oficial 1a
Gastos auxiliares
Tac químic
D=12mm,carg./voland./fem.
Màquina taladradora
Costos indirectes

23,850
91,130
3,885

91,13
1,37
3,89

3,328
99,590

3,20
2,990

Total per u ............:

102,58

DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per

Annex de justificació de preus
Num. Codi
29

K894BCK0

Pàgina 17

U

Descripció

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a
l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació
ignífuga i dues d'acabat

A012D000
A013D000
%NAAA
B89ZH000
B8ZA5000

0,696
0,070
1,500
0,255
0,204
3,000

h
h
%
kg
kg
%

Total

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Gastos auxiliares
Esmalt ignífug
Imprimació igníf.
Costos indirectes

23,850
21,170
18,080
10,064
5,643
22,070

16,60
1,48
0,27
2,57
1,15
0,660

Total per m2 ............:

22,73

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.
30

K898D240

m2

A012D000
A013D000
%NAAA
B89ZPE00

Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
0,100
0,010
1,500
0,551
3,000

h
h
%
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Gastos auxiliares
Pintura plàstica,p/ext.
Costos indirectes

23,850
21,170
2,600
4,421
5,080

2,39
0,21
0,04
2,44
0,150

Total per m2 ............:

5,23

Són CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m2.
31

PPA0Z999

PA

Partida alzada en concepto de gastos en
seguridad y salud en el trabajo,
certificación mediante partidas ejecutadas en
obra
-Equipos de protección individual
trabajadores
-Señales
-Protección de maquinaria
-Botiquín
-Elementos necesários para el correcto
cumplimiento del RD 1627/97
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

1.373,140

1.373,140
41,190

Total per PA ............:

1.414,33

Són MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS per PA.
32

VEUE16XY

A013G000
A012G000
%NAAA

u

Suport antivibratori de motlles metàl·lics,
model V-SR-650, amb pletina i placa de goma
en la base, inclús subministrament i
col·locació en obra.
2,472
2,472
1,500
3,000

Són CENT
per u.

h
h
%
%

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Gastos auxiliares
Costos indirectes

21,140
24,650
113,190
114,890

52,26
60,93
1,70
3,450

Total per u ............:

118,34

DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Annex de justificació de preus
Num. Codi
33

VEUE16YX

A013G000
A012G000
%NAAA

Pàgina 18

U

Descripció

u

Banda elàstica de poliuretà microcel·lular
Sylomer SR, en tires de 500x100 mm, per a
aïllar vibracions i sorolls propagats per
estructures sòlides, resistent a l'aigua,
olis i a una gran varietat d'àcids diluïts,
bases i agents atmosfèrics. Inclús
subministrament i col·locació en obra
0,634
0,634
1,500
3,000

h
h
%
%

Total

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Gastos auxiliares
Costos indirectes

21,140
24,650
29,030
29,470

13,40
15,63
0,44
0,880

Total per u ............:

30,35

Són TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.
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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra
les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia en les degudes condicions de
seguretat i salut els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la previsió de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi,
per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà
de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a
l’autoritat laboral competent segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
Avda. Prat de la Riba, 37, 1º 1ª, 25006 – Lleida – Tel //Fax 973.254.572
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La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent
haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la
seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment comunicant-lo a
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sota contractistes (art.
11è).

2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció
preventiva recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995 de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les
següents activitats:

a)

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

b)

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en

compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones
de desplaçament o circulació.
c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans

auxiliars.
d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i
substàncies perilloses.
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.
Avda. Prat de la Riba, 37, 1º 1ª, 25006 – Lleida – Tel //Fax 973.254.572
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g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

h)

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps

efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors

autònoms.
j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o

activitat que es realitzi a l’obra o a prop de l’obra.
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:

1-.

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de

prevenció d’acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l’origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir el compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la
tècnica l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.-

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les
feines

3-.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i específic.
4.-

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.
Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment
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inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.
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Podran concertat operacions d’assegurances que tinguin com a

finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l’activitat dels qual consisteix en la prestació del seu treball personal.

2.1.- RISCOS
2.1.1.- Riscos professionals
- Caigudes a diferents nivells
- Caigudes de materials
- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials.
- Caigudes al mateix nivell.
- Projecció de partícules las ulls.
- Bolcades i atropellades.
2.1.2.- Riscos de danys a tercers.
- Caigudes al mateix nivell
- Atropellades.
- Caiguda d'objectes

2.1.2.1.- Permís d'obra.
Els permisos no s'expediran fins que no s'hagin donat les següents condicions:
a) Comprovar que pot fer-se la feina de forma segura.
b) Protegir adequadament tots els materials combustibles.
c) Designar a un operari que supervisi els treballadors, proveït d'un extintor,
continuant la vigilància del treball, durant com a mínim 30 minuts.
En alguns llocs pot ser perillós efectuar treballs de tall i soldadura, malgrat les mesures
de seguretat.

2.1.2.2.- Fumadors.
S'ha de prohibir fumar en les proximitats de materials combustibles o d'operacions
perilloses (per exemple: en magatzem de plàstic escumosos o d’inflamables, i en
operacions de vessament de combustibles líquids o de pintura amb dissolvent
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inflamables). En els llocs en que es permeti fumar, s'hauran d’instal·lar receptacles de
seguretat per els mistos i cigarretes consumides.

2.1.2.3.- Maquinària de construcció.
Totes les màquines mogudes per motors de combustió interna han d'estar situades de
forma que els conductes dels gasos de combustió efectuïn la descàrrega lluny dels
materials combustibles. Les màquines mogudes per motors de combustió interna han
de ser parats abans d'omplir el dipòsit de combustible. Les operacions de manteniment
de les màquines s'han de situar en un taller separat de l'edifici en construcció. Totes les
màquines amb motor de combustió interna hauran de portar extintor.

2.1.2.4.- Altres perills.
En les operacions d'acabat mitjançant la tècnica d'aplicació polvoritzada de pintures
amb dissolvents-base inflamables, i els treballs de colat de revestiments de terres amb
adhesius també inflamables, s'hauran de prendre les següents precaucions:
a) Eliminació de tota font d'ignició. Col·locació de cartells de " risc d’explosió ",
"prohibició de fumar " i " prohibició de treballs a flama oberta ".
b) Ventilació eficaç.
c) Mitjanits d'extinció en condicions d'actuar.

2.1.2.5.- Dificultats d'accés i evacuació.
Els edificis en construcció presenten dificultats d'accés als bombers, d’accessibilitat als
mitjans d'extinció i d'evacuació.
El risc de propagació als edificis veïns és sever, i pot ser necessari posar en pràctica
mesures especials de compartimentació, portes tallafoc, barreres resistents al foc
provisionals, etc..
2.1.3.- Recomanacions.
Compartimentació: En el cas de que en el projecte de l'edifici estigui previst l'existència
de sectors d'incendi o elements de compartimentació resistents al foc, aquest hauran
d'exigir-se quan abans millor, preferiblement amb prioritat sobre altres elements
resistents.
Els murs resistents al foc i les escales d'emergència, si estan previstes, es construiran
quan abans.
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Les portes resistents al foc han d’instal·lar-se en quan sigui possible, amb tots els
elements i dispositius de tancament. Un cop instal·lades, les obertures no han
d'obstaculitzar-se amb materials que impedissin el tancament de les portes.
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Accés als medis d'extinció.: Des del començament de les obres ha d'habilitar-se un
accés provisional per l'entrada de material pesat de bombers. Ha d'estudiar-se,
juntament amb el servei local d'extinció d'incendis, la disposició d'accés més
adequada per maniobrar amb els equips d'extinció.
Durant el període de construcció s'ha de mantenir un accés lliure i ràpid a tots els medis
d'extinció mòbils o fixos, provisionals o permanents. Aquest accessos, no han de veure's
destorbats per elements constructius, altres materials, ni equips.
Extintors: En totes les casetes d'obra i magatzems de materials combustibles i
inflamables, hi haurà com a mínim un extintor. En cada nova planta es situarà un
extintor junt a les escales d'accés, tant bon punt els materials combustibles comencin a
acumular-se. Totes les operacions perilloses (tall i soldadura, pintura, enganxat de
revestiments etc..) hauran de vigilar-se amb un extintor a la mà. Es molt recomanable
l’ús d'extintor de pols de, com a mínim, 9 kg.
Subministrament d'aigua: Si el lloc en que es construeix l'edifici, no tingués aigua, i
s’hagués de abastar amb una canonada, aquesta rajarà abans de començar la
construcció. Ha de disposar-se en l'obra d'un subministrament d'aigua contra incendis,
preparat per funcionar tan bon punt s'acumulin els primers materials de la construcció.
Els subministrament d'aigua pot ser provisional o definitiu. En tot cas el definitiu no haurà
de dilatar-se gaire. El mínim cabal aconsellable és de 2000 l/min.
2.1.4.- Organització de la seguretat contra incendi.
Contracte d'obra: La responsabilitat en matèria de prevenció d'incendis és
competència tant del propietari com del contractista.
El contracte d'obra ha d'especificar el programa de seguretat a posar en pràctica i
establir, de forma clara, el dret del propietari al control del mateix i el seu reforçament,
tot i que l'obra quedi sota la jurisdicció del constructor.
Responsabilitat de seguretat: Ha d'assignar-se un responsable de seguretat contra
incendis, amb l'autoritat necessària per a fer complir el programa de seguretat. Entre
les seves missions, han de figurar el control de materials combustibles, fonts d'ignició i
riscos addicionals i la localització, i manteniment dels medis d'extinció. A més a més,
haurà d’instruir i supervisar als vigilants i estar al càrrec de les comunicacions i recepció
del servei d'extinció, en cas d'emergència.
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Vigilància: Ha d'establir-se, des del començament de l'obra, un servei de vigilància
durant la nit i en dies no laborables. El vigilant haurà d'efectuar rondes periòdiques,
perfectament controlades, recorrent tots els punts perillosos. Aquestes hauran
d’efectuar-se cada mitja hora a partir de les dos hores següents a l’acabament del
torn de treball. La resta de nit i en dies no laborables, la periodicitat de les rondes serà
d'una hora.
Comunicació amb el servei d'extinció: En l'obra ha d'existir un medi de comunicació
amb els bombers (telèfon, transmissió d'alarma a distància, etc..). Si s'utilitzen les línies
telefòniques, ha d'indicar-se clarament, juntament amb l'apartat, el numero de telèfon
del servei d'extinció.
Ha de garantir-se que els bombers tinguin accés immediat a l'obra quan se’ls hagi
trucat.
El responsable de la seguretat, ha d'establir un lloc de comandament, provist de
plànols, claus, medis de comunicació i informació d'emergència.

2.2.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
2.2.1.- Proteccions individuals.
Protecció del cap.:
- Casc per a totes les persones que participen en l'obra, incloent-hi els visitants.
- Pantalles de protecció pels soldadors elèctrics.
- Ulleres contra impactes i antipols.
- Pantalles contra projecció de partícules.
- Filtres per la màscara.
- Proteccions auditives.
Protecció del cos.
- Cinturons de seguretat, que s'adaptaran als riscos específics de cada treball.
- Cinturons antivibratoris.
- Mandil de cuiro.
Protecció de les extremitats superiors.
- Guants de goma fins, per paletes i operaris que treballin en el formigonat.
- Guants de cuiro i antitall per la manipulació de materials i objectes.
- Guants dielèctrics per utilització en baixa tensió.
- Equip de soldadura.
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Protecció de les extremitats inferiors.
- Botes d'aigua, d'acord amb MT-27.
- Botes de seguretat classe III.
2.2.2.- Proteccions col·lectives
Senyalització general.
Es col·locaran en l'obra, convenientment situats, els cartells i senyals d'advertiment,
prohibició i obligació que facin referència als riscos existents a l'obra.
De la mateixa manera, es senyalitzaran, amb cordons reflactants de balissament,
tanques, cons etc., els llocs i zones en les que l'estada o pas comporti un risc
d'accident.
- Senyals de STOP en sortida de vehicles.
- Obligatorietat d'us de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, proteccions
auditives, botes i guants.
- Riscos elèctrics, caigudes d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinària pesant en
moviment, càrregues sospeses, incendis i explosions.
- Entrades i sortides de vehicles.
- Prohibició de pas a tota persona alienes a l'obra, prohibició de fumar i encendre foc.
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor. Cinta de balissament.
Esbrossada i explanació
- Avisador acústic en maquinària
Tancaments.
- Xarxes verticals
Ram de paleta
- Plataforma metàl·lica en voladís per la descàrrega de materials en la planta.
- Xarxes horitzontals en forats , i verticals en zones de balcons, zones clausurades. etc.
- Baranes
Coberta.
- Cables per ancoratge del cinturó de seguretat.
- Xarxes.
- Ganxos per a reparacions, conservació i manteniment de cavallets, coronació de
patis i sota els ràfecs.
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Instal·lacions i acabats.
- Vàlvula antiretorn en mànegues.
Protecció contra incendis
- S'utilitzaran extintors portàtils.
2.2.3.- Formació
S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de
l'obra.
2.2.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
Farmaciola : Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en
l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
Assistència d'accidentats.: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament del diferents
centre mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc..)
on s'hauran de traslladar-se als accidentats per el seu ràpid i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i
adreces del centres assignats per les urgències, ambulàncies, taxis, i totes aquelles
referències per la ràpida evacuació dels accidentats. S'adjuntarà tanmateix un plànol
amb els punts d'atenció sanitària més propers.
Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de
passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que es repetirà anualment.

2.3.- PREVENCIO DELS RISCOS DE DANYS A TERCERS.
En fase d'urbanització i col·locació de xarxes dels desguassos, es preveurà la
col·locació de baranes i balustrades de contenció de vianants, ancorades entre sí,
senyalitzades convenientment de dia i de nit. s'advertirà, mitjançant senyals de perill,
del risc pels vianants.

2.4.- MAQUINARIA D'OBRA
2.4.1.- Maquinària de moviment de terres

2.4.1.1.- Pala carregadora i Dumper :
Anàlisi de riscos:
- Atropellaments i col·lisions.
- Caiguda de material.
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- Bolcada de la màquina.
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Equips de protecció personal :
- Serà obligatori l’ús del casc
- El personal haurà de dur roba adequada.
- Ulleres de protecció contra la pols.
Proteccions Col·lectives:

En tot moment es mantindran les zones de treball netes,

ordenades i degudament senyalitzades
Normes d'actuació durant els treballs:
- Disposar d'extintor en el vehicle.
- Realitzar manteniment i revisions periòdiques de la maquinària.
- El personal serà qualificat. Es retirarà la clau quan la màquina estigui fora de servei. La
pala es recolzarà en el terra.
-No està permès el transport d'homes.
2.4.2.- Petita maquinària auxiliar

2.4.2.1.- Maquinetes d'elevació.
Anàlisi de riscos:
- Topades amb l'estructura de l'edifici.
- Enroscat defectuós en el tambor del cable de tracció.
- Balanceig de la càrrega que s'està hissant.
- Fregament del cable amb les plantes de l'edifici.
Mesures preventives a adoptar.
- No elevar ni baixar càrregues de més pes que l'autoritzat per cada tipus de màquina.
- Si la càrrega o el ganxo del cable es deixés suaument en el terra o en algun obstacle,
comprovar abans de posar en marxa que el cable no s'hagi sortit del tambor i que està
correctament enrotllat.
- No intentar elevar càrregues que no estiguin en la vertical, ni estiguin subjectes al
terra. En cas d’oscil·lacions de la càrrega, es pararà la grua fins que les oscil·lacions
desapareguin.
- Al final de la jornada elevar el ganxo al màxim i tallar el subministrament de corrent
mitjançant l'interruptor general.
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2.4.2.2.- Serra circular.
Anàlisi de riscos:
- Tall de les mans amb el disc.
- Projeccions de partícules .
- Projeccions per trencament del disc.
- Electrocucions per contacte, directes o indirectes.
Mesures preventives a adoptar.
- El recolzament de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb l'eix perfectament
equilibrat. Es disposarà de separador.
- Els discos han d'estar totalment protegits per la seva part inferior amb cobertes rígides i
regulables per la superior. No s'han d'utilitzar discos amb dents trencades ni poc
adequades al material a tallar.
- Els talls de material ceràmic , s'utilitzarà mascareta contra la pols, a més d’emprar un
sistema d’humidificació.
- S’utilitzaran empenyedors adequats en treballs en el que la mida de les peces a tallar
(falques) no garanteixen la seguretat de les mans de l'operari.

2.4.2.3.- Formigonera.
Anàlisi de riscos.
- Contacte elèctric directe.
- Contacte elèctric indirecte.
- Atrapament amb elements de transmissió.
- Atrapament amb paletes de barrejat.
Mesures preventives a adoptar: El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau
d'aïllament adequat a l'intempèrie i el seu connexionat a bornes perfectament
protegit. No estarà premsat per la carcassa i connectat a la mateixa el conductor de
terra.
La neteja de les paletes de barrejat es realitzarà amb la màquina desconnectada.
La protecció personal per l'operari que la manipuli serà de casc, guants i ulleres.

2.4.2.4.- Eines portàtils
En aquest apartat es consideren màquines elèctriques (taladradores, radials, soldadors,
etc..) i màquines pneumàtiques (martell picador, pistola clavadora).
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Anàlisi de riscos.
- Contactes elèctrics directes.
- Contactes elèctrics indirectes.
- Atrapaments.
- Projecció de partícules.
- Cops o talls per rebot violent de les eines.
- Cremades.
- Ambient polsenc.
Mesures previstes a adoptar: Els cables elèctrics d'alimentació hauran de tenir en
correcte estat de conservació el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de
seguretat: Doble aïllament, posta a terra de les masses o utilització de transformador
de seguretat.
Correcta utilització de la maquinària a emprar i ús de les proteccions personals.

3.- DISPOSICONS LEGALS D'APLICACIO.
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en les següents normes :
- Estatuts dels treballadors.
- Ordenaza general de seguridad e higiene en el trabajo (OM.9/3/91) (BOE 16/3/71)
- Plan Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71).
- Comites de seguridad e higiene en el trabajo (Decreto 432/71 del 11/3/71) (BOE
16/3/71).
- Reglamento de seguridad e higiène en la industria de la construcción (OM 20/5/52)
(BOE 15/6/52).
- Reglamento de los servicios médicos de la empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59).
- Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (OM 28/8/70) (BOE
5/7/8/9-9/70).
- Homologación de los medios de protección personal de los trabajadores (OM
17/5/74) (BOE 29/5/74).
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (OM 20/9/73) (BOE 9/10/73).
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23/5/77) (BOE 14/6/77).
- Conveni col.lectiu provincial de la construcció.
- Obligatoriedat de la inclusió d'un estudi de seguretat i higiène en el treball en els
projectes d'edificació i obres públiques (RD 555/1986 del 21/2/86) (BOE 21/3/86).
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- Normes de senyalització de seguretat en els centres i locals de treball (RD
1403/1986 del 9/5/86).
- Instruccions tècniques complementaries MIE-AEM2 del reglament d'aparells
elevadors i manutenció, refents a grues-torres desmuntables per a obres (OM
26/6/88) (BOE 7/7/88)
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans (RD.2001/1983 del
28/7/83)
- Regulació de seguretat en les màquines (RD. 1495/ 1986 del 26/5/86).

3.1.- CONDICIONS DEL MITJANTS DE PROTECCIÓ.
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva,
tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-la al seu termini.
Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deteriorament més ràpid en
determinada peça o equip, es reposarà, independentment de la durada prevista o
data de lliurament.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per
el que ha estat concebuda (per exemple, per accident) serà rebutjada i reposada
al moment.
Aquelles peces que per el seu ús tinguin més tolerància que la prescrita pel
fabricant, seran reposades immediatament.
El ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
3.1.1.- Proteccions Personals.
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri
de Treball (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74), sempre que existeixi en el mercat.
3.1.2.- Proteccions col·lectives.
Baranes autònomes de limitació i protecció.: Tindran com a mínim 90 cm d’alçada,
estan construïdes amb tubs metàl·lics.
Passadissos de seguretat: Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i dintells
a base de taulons encadellats, fermament subjectes al terreny i coberts amb taulons.
Aquest elements també podran ser metàl·lics.(Els pòrtics a base de tub o perfils i
coberta de xapa).
Han de ser capaços de suportar l'impacte dels objectes que es tingui previst que
puguin caure, podent-se col·locar elements esmorteïdors sobre la coberta.
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Xarxes perimetrals: La protecció del risc de caiguda al buit per les vores perimetrals, es
faran utilitzant pescant tipus forca.
L’extrem inferior de la xarxa, s'ancorarà a forquilles de ferro embegudes en el forjat. Les
xarxes seran de poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà
com a mínim de 0.10 mm i el mòduls de la xarxa estaran lligats enter si amb corda
igualment de poliamida de mínim 0.3 mm.
Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al
perímetre dels forjats.
Xarxes verticals: En proteccions verticals de la caixa d'escala, clausures en zones
desprotegides i en voladissos de balcons, etc.., s'utilitzaran xarxes verticals ancorades a
cada forjat.
Xarxes horitzontals: Es col·locaran per a protegir la possible caiguda d'objectes als
patis.
Malles: Els forats interiors es protegiran amb malles de resistència i malles adequades.
Baranes : Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada. Hauran de
tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de les persones.
Cables de subjecció del cinturó de seguretat i els ancoratges: Hauran de tenir la
suficient resistència per a suportar els esforços a que es puguin sotmetre d'acord amb
la seva funció protectora.
Plataforma de treball: Tindrà com a mínim 60 cm d'amplada, i les situades a més de 2 m
del terra, estaran provistes de baranes de 90 cm d'alçada, amb un travesser intermig i
sòcol.
Escales de mà: Hauran d'anar provistes de sabates antideslliçament.
Plataformes volades: Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de
suportar, estan suficientment ancorades i provistes de baranes.
Extintors: Seran de pols polivalents, revisant-se periòdicament.

Lleida, desembre de 2020
Signat:

Avda. Prat de la Riba, 37, 1º 1ª, 25006 – Lleida – Tel //Fax 973.254.572
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Puigverd de Lleida
Latitud (graus): 41.62 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 219 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.90 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
2.1.- Refrigeració
Planta baixa
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

sala polivalent (SALA POLIVALENT)

Planta baixa - sala polivalen

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = 26.3 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %

Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT
(kcal/h)

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus

Orientació

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

Color

Teq. (°C)

Façana

O

115.2

0.65

219

Clar

21.5

-336.52

Façana

N

178.9

0.65

219

Clar

22.5

-409.19

Façana

S

178.6

0.65

219

Clar

22.7

-385.80

Façana

E

113.2

0.65

219

Clar

25.7

-21.51

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

448.6

2.73

70

Teulada

Color

Teq. (°C)

Intermedi

44.0

22061.29
Total estructural

20908.27

1357.00

1138.50

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (kcal/h)

C.sen/per (kcal/h)

23

59.00

49.50

De peu o marxa lenta

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

9869.68

0.97

Fluorescent amb reactància

8231.81

Instal·lacions i altres càrregues

4243.20
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

1357.00

13613.51

Càrregues interiors totals

14970.51

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96

Càrregues internes totals

1035.65
1357.00

35557.43

Potència tèrmica interna total

36914.43

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
6300.0
Càrregues de ventilació

27704.80

514.91

27704.80

514.91

Potència tèrmica de ventilació total
Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 448.6 m² 145.2 kcal/(h·m²)

29061.80

28219.71
36072.34

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 65134.1 kcal/h
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
2.2.- Calefacció
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

sala polivalent (SALA POLIVALENT)

Planta baixa - sala polivalen

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 18.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

Color

Façana

O

115.2

0.65

219

Clar

1456.90

Façana

N

178.9

0.65

219

Clar

2468.97

Façana

S

178.6

0.65

219

Clar

2054.38

Façana

E

113.2

0.65

219

Clar

1431.45

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

448.6

3.51

70

Teulada

Color
Intermedi

28038.79

Forjats inferiors
Tipus
Llosa de fonamentació

Superfície (m²)

U (kcal/(h·m²°C))

Pes (kg/m²)

448.6

0.22

1747
Total estructural

1189.25
36639.74

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %
Càrregues internes totals

1831.99
38471.72

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
6300.0
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 448.6 m² 154.6 kcal/(h·m²)

30894.64
30894.64

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 69366.4 kcal/h
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Subtotals

Càrrega interna

Ventilació

Potència tèrmica

Recinte

Planta

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

20908.27

13613.51

14970.51

35557.43

36914.43

6300.00

514.91

28219.71

145.19

36072.34

65134.14

65134.14

Total

6300.0

Càrrega total simultània

65134.1

Calefacció
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

38471.72

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

6300.00

30894.64

154.62

69366.36

69366.36

6300.0

Càrrega total simultània

Total

69366.4

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració
Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)

Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

145.2

65134.1

Calefacció
Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)
154.6

69366.4
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Annex. Llistat resum de càrregues tèrmiques
1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Puigverd de Lleida
Latitud (graus): 41.62 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 219 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.90 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Subtotals

Càrrega interna

Ventilació

Potència tèrmica

Recinte

Planta

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

20908.27

13613.51

14970.51

35557.43

36914.43

6300.00

514.91

28219.71

145.19

36072.34

65134.14

65134.14

Total

6300.0

Càrrega total simultània

65134.1

Calefacció
Conjunt: Planta baixa - sala polivalen
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

sala polivalent

Planta baixa

38471.72

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)

6300.00

30894.64

154.62

69366.36

69366.36

6300.0

Càrrega total simultània

Total

69366.4

3.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració
Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)

Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

145.2

65134.1

Calefacció
Conjunt
Planta baixa - sala polivalen

Potència per superfície Potència total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)
154.6

69366.4
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CÀLCULS ELECT - CLIMA LLAR SOCIAL
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib In Iz
I2 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de
regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 ꞏ / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2ꞏ / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT
- Potencia total instalada:
ROOF-TOP
LINIES EXISTENTS
TOTAL....

64100 W
10000 W
74100 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 74100
- Potencia Máxima Admisible (W): 97684.8
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 10000
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 0
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 74100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
64100x1.25+10000=90125 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=90125/1,732x400x1=130.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 193 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 62.72
e(parcial)=15x90125/49.67x400x70=0.97 V.=0.24 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 141 A.
Cálculo de la Línea: ROOF-TOP
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 75 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 64100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
64100x1.25=80125 W.
I=80125/1,732x400x1x1=115.65 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE:
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 116 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 69.82
e(parcial)=75x80125/48.51x400x50x1=6.19 V.=1.55 %
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 116 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: LINIES EXISTENTS
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 10000 W.
- Potencia de cálculo: 10000 W.
I=10000/230.94x0.8=54.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x70+TTx35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 155 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.66
e(parcial)=2x50x10000/53.07x230.94x70=1.17 V.=0.5 %
e(total)=0.75% ADMIS (6.5% MAX.)
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc.
(W)
(m)
DERIVACION IND.
90125
15
ROOF-TOP
80125
75
LINIES EXISTENTS
10000
50

Sección
I.Cálculo I.Adm. .T.Parc C.T.Total Dimensiones(mm)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
4x70+TTx35Cu
130.09
193
0.24
0.24
4x50+TTx25Cu
115.65
116
1.55
1.79
63
2x70+TTx35Cu
54.13
155
0.5
0.75
63
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Càlcul de l'instal·lació
1.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES
Conductes
Tram
Inici

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)


(mm)

L
(m)

P1
P
D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

14133.3 1400x600

5.2

980.3

1.22

5.56

12.93

2.02

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

12366.7 1200x600

5.2

914.0

2.84

5.56

13.50

1.44

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

10600.0 1200x600

4.5

914.0

2.84

5.56

13.56

1.38

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

8833.3 1000x600

4.4

840.0

5.68

5.56

14.05

0.90

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

7066.7

800x600

4.4

755.4

2.84

5.56

14.47

0.48

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

5300.0

600x600

4.4

655.9

2.84

5.56

14.90

0.05

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

3533.3

600x600

2.9

655.9

2.84

5.56

14.94

0.01

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

1766.7

600x600

1.5

655.9

2.84

5.56

14.95

N2-Planta
baixa

N3-Planta baixa

546.6

1.12

A1-Planta
baixa

N2-Planta baixa

15900.0 1400x600

5.9

980.3

5.58

A1-Planta
baixa

N2-Planta baixa

14133.3 1400x600

5.2

980.3

5.92

6.93

A1-Planta
baixa

N5-Planta baixa

15900.0 1400x600

5.9

980.3

14.41

3.13

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

15900.0 1400x600

5.9

980.3

1.68

1.04

4.73

0.44

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

13250.0 1200x600

5.6

914.0

4.27

1.04

4.86

0.31

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

10600.0 1200x600

4.5

914.0

3.76

1.04

4.94

0.23

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

7950.0 1000x600

4.0

840.0

4.47

1.04

5.02

0.15

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

5300.0

600x600

4.4

655.9

4.18

1.04

5.14

0.03

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

2650.0

600x600

2.2

655.9

3.74

1.04

5.17

N5-Planta
baixa

N7-Planta baixa

655.9

1.15

500x500

600x600

9.39
5.56

11.94

3.01

4.14

Abreviatures utilitzades
Q

Cabal

L

Longitud

wxh

Dimensions (Ample x Alt)

P1

Pèrdua de pressió

V

Velocitat

P

Pèrdua de pressió acumulada



Diàmetre equivalent.

D

Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més
desfavorable

Pàgina 2

Càlcul de l'instal·lació
2.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES
Difusors i reixetes
Tipus


(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

X
P
P1
P
D
(m) (dBA) (mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

N2 -> N3, (40.04, 7.95),
1.22 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

12.93

2.02

N2 -> N3, (37.20, 7.96),
4.06 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

13.50

1.44

N2 -> N3, (34.36, 7.97),
6.90 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

13.56

1.38

N2 -> N3, (28.68, 8.00),
12.57 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

14.05

0.90

N2 -> N3, (25.85, 8.01),
15.41 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

14.47

0.48

N2 -> N3, (23.01, 8.03),
18.25 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

14.90

0.05

N2 -> N3, (20.17, 8.04),
21.09 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

14.94

0.01

N2 -> N3, (17.33, 8.06),
23.93 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

14.95

0.00

A1 -> N2, (41.26, 5.02),
5.58 m: Tovera

1x6/200

1766.7 487.80 15.0 25.2

5.56

11.94

3.01

N5 -> N7, (37.68, -7.06),
1.68 m: Reixeta de retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

4.73

0.44

N5 -> N7, (33.42, -7.06),
5.95 m: Reixeta de retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

4.86

0.31

N5 -> N7, (29.65, -7.06),
9.71 m: Reixeta de retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

4.94

0.23

N5 -> N7, (25.18, -7.06),
14.18 m: Reixeta de
retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

5.02

0.15

N5 -> N7, (21.00, -7.06),
18.36 m: Reixeta de
retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

5.14

0.03

N5 -> N7, (17.27, -7.06),
22.10 m: Reixeta de
retorn

1225x225 2650.0 1340.00

35.8

1.04

5.17

0.00

Abreviatures utilitzades


Diàmetre

P

Potència sonora

wxh

Dimensions (Ample x Alt)

P1

Pèrdua de pressió

Q

Cabal

P

Pèrdua de pressió acumulada

A

Àrea efectiva

D

Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més
desfavorable

X

Abast
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INFORMACIÓN TERMODINÁMICA (CALOR/FRÍO)

Capacidad termodinámica
Capacidad de recuperación de energía

Capacidad termodinámica TOTAL
Factor de calor sensible neto
Potencia absorbida (*)
COP/EER
Valor global SFP
Datos en interior
Datos en exterior
Aire fresco
Información sobre el aire de mezcla
Temperatura de impulsión

79.7
26

95.1
25

kW
kW

105.7

120.1

kW

20 / 70
7 / 85
45
14.4 / 77.5
30.1

0.695
38.1
3.15
1876
27 / 47
35 / 50
45
31 / 48.5
18

3.22

4.21

126
B

165.5
B

30.8
3.43

kW
W/(m3/s)
°C/%
°C/%
%
°C /%
°C

(*):Según EN14511-2018
RENDIMIENTOS ESTACIONALES

SCOP/SEER (1)
Eficiencia energética estacional (calefacción ɳs, h,
refrigeración ɳs,c) (2)
Eurovent categoría de eficiencia energética

%

(1):De acuerdo con la norma EN14825, el rendimiento del modo de calefacción se da para el clima promedio.
(2):Refrigeración de espacios y eficiencia energética de calefacción de espacios siguiendo la normativa de Ecodiseño UE 2016/2281.
INFORMACIÓN GENERAL

Nº circuitos
Tipo de compresor/Nº
Refrigerante/GWP (AR4)
Carga del refrigerante
Teq CO2

2
Scroll / 4
R410A / 2088
10.5 + 10.5
43.85

kg
Tons

R410A / 2088
4.5
9.4

kg
Tons

RECUPERADOR DE CALOR FRIGORÍFICO (TERMODINÁMICO)

Refrigerante/GWP (AR4)
Carga del refrigerante
Teq CO2
INFORMACIÓN SOBRE EL VENTILADOR DE IMPULSIÓN

Caudal de aire acondicionado
Presión disponible en la red de impulsión
Referencia del kit de impulsión
Potencia eléctrica total del kit de impulsión
Velocidad de rotación
SFP (Specific power factor )
Valor SFP

15400
150
LP3
3.69
1504
3
1123

m3/h
Pa

15400
150
K3
4.34
829
3
1007

m3/h
Pa

kW
rpm
W/(m3/s)

DATOS VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

Caudal de aire acondicionado
Presión estática externa en bancada de extracción
Referencia del kit de impulsión
Potencia eléctrica total del kit de impulsión
Velocidad de rotación
SFP (Specific power factor )
Valor SFP

1/7

kW
rpm
W/(m3/s)

INFORMACIÓN ELÉCTRICA (OPCIONALES INCLUIDOS)

Acometida eléctrica principal
Potencia máxima
Intensidad de arranque
Amperios consumidos a plena carga
SCC (short circuit current)
EMC (electro-magnetic compatibility)

2/7

400V/III/50Hz
61.3
275.6
102.2
10
A

V/P
kW
A
A
KA

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Largo
3691

Ancho
2250

Alto
1263
Largo
Ancho
Alto
Dimensiones para
transporte
Huecos en forjado
para paso de
conductos
Peso
Peso total instalado
(unidad +
accesorios)

Peso en funcionamiento
1300 *
2158
981
729

mm
mm
mm

0x0x0

mm

245 *

mm
kg

1545 *

kg

Imágenes no certificadas
(*) Los valores de peso se proporcionan a título indicativo. Para transporte con helicóptero o grúa
especial, planifique y verifique el peso antes de realizar el trabajo.
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INFORMACIÓN ACÚSTICA

Carga parcial exterior
Lwa 21%
Lwa 47%

79.5
80.9

dB(A)
dB(A)

Lp
Lp

48.5
49.9

dB(A)
dB(A)

Espectro por octava de banda Exterior dB(A) (Carga completa)
63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000
HZ

Lwa

Lp

50.1

61.6

67.4

73.2

77.3

77.5

79.9

68.6

83.9

52.9

Espectro por octava de banda Impulsión dB(A) (Carga Completa)
63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000
HZ

Lwa: Potencia sonora
dB(A)

45.2

63.4

68.9

75.5

79.5

80.4

81.9

70.7

86.1

Espectro por octava de banda Retorno dB(A) (Carga Completa)
63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000
HZ

Lwa: Potencia sonora
dB(A)

41

60.2

65.5

65.8

68.9

70.5

77.7

63.6

79.5

Lwa: Potencia sonora dB(A)
Lp: Presión sonora a 10 metros dB(A)
Nivel de potencia sonora global medido conforme a la norma ISO 3744
Valores mostrados acorde a la norma EN12102
Tolerancia +/- 3 dB(A)
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Equipamiento estándar
-Rendimientos certificados por Eurovent
-Cumple con la directiva Europea de Ecodiseño 2016/2281 Tier 2 (2021)
-Proceso constructivo certificado ISO 9001/14001
-Diseño compacto que limita la huella del equipo
-Sección de tratamiento de aire con optimización de la calidad de aire interior
-Gestión del aire inteligente mediante el control avanzado eClimatic
-Ventiladores de velocidad variable con palas aerodinámicas
-Motores EC de alta eficiencia
-Transmisión directa
-Compresor Scroll
-Carga variable por etapas que aporta un elevado rendimiento estacional
-Rendimiento optimizado con la válvula de expansión electrónica

Incluye :
1 x Unidad básica
1 x Impulsión y retorno horizontal
1 x Caja de ventilación de caudal horizontal
1 x Recuperador de calor frigorífico (termodinámico)
1 x Filtros EU7/F7 y prefiltros EU5/F5
1 x Kit funcionamiento bajas temperaturas / ventilador de condensacion EC
1 x Ventilador de impulsión de alto rendimiento
1 x Kit de extracción K3
1 x Relé de 3 fases para protección eléctrica de la unidad
1 x Válvula de expansion electrónica
1 x eFlowTM medición y lectura en display del caudal de aire
1 x AuToajuste del caudal de aire en función de la colmatación de los filtros
1 x Interruptor general de corte
1 x Detector de filtros sucios
1 x Economizador de aire freso y freecooling
1 x Multidisplay (not compatible with Flexair/eNeRGy controller)
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Glosario de equipamientos y opcionales seleccionados
Impulsión y retorno horizontal (E)
A menos que se especifique lo contrario en el pedido, los rooftop BalticTM son enviados con impulsión y
retorno vertical inferior.
Las unidades se pueden configurar antes del envío con la configuración de caudal de aire necesaria.

Recuperador de calor frigorífico (termodinámico) (E)
Nueva bancada de extracción vertical con ventiladores de extracción de velocidad variable gracias al
sistema eDrive.

Filtros F7/ePM1 55% y prefiltros G4/ISO Coarse 65% (E)
Los filtos estándar G3/ISO Coarse 40% aseguran un fácil servicio y mantenimiento. En las operaciones de
arranque de la unidad (start-up) recomendamos el cambio de estos filtros básicos por otros con material
reemplazable y marco metálico (G4/ISO Coarse 65% ó G4+F7 /ISO Coarse 65% + ePM1 55%).

Kit funcionamiento bajas temperaturas / ventilador de condensacion EC (E)
Ventiladores EC (conmutados electrónicamente) que regulan la velocidad dependiendo de la temperatura
exterior, la carga del edificio y la zona horaria.
Esta opción es obligatoria para funcionamiento en frío cuanod la temperatura exterior es inferior a 15 ºC.

Ventilador de impulsión de alto rendimiento (E)
En unidades rooftop monitorizadas, hemos descubierto que el mayor consumo en un rooftop corresponde al
ventilador de impulsión. Por esta razón, en el diseño de la nueva unidad hemos elegido un motor más
eficiente. El ventilador Plug fan EC, no solo absorbe un 50% menos de energía que un ventilador centrífugo
normal, si no que tiene además un volumen de aire variable. En zona muerta, eCLIMATIC gestiona la
reducción de la cantidad de aire dentro del edificio respecto a las necesidades de aire exterior (limitando la
temperatura del aire de impulsión). Esta característica reduce considerablemente el consumo de energía del
rooftop. Además, el ventilador EC está libre de mantenimiento, reduciendo además los costes del ciclo de
vida de la unidad. DE FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Relé de 3 fases para protección eléctrica de la unidad (E)
Relé de control de fases multifunción. Recomendable su uso en instalaciones donde el suministro de
energía no es estable, o hay un generador de reserva.
Esta opción asegura el correcto sentido de giro de los compresores instalados en la unidad.
Principales características:
-Control modular y control de relés
-Parámetros monitorizados:
-Asimetría
-Detección de fallo de fase
-Secuencia de fase
-Infravoltaje y sobrevoltaje
-Tiempo de retardo ajustable
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Multidisplay (not compatible with Flexair/eNeRGy controller) (E)
El display remoto DM60 puede gestionar hasta 8 rooftops con un solo Bus. En una instalación multirooftop
es menos cara ya no solo por el precio del DM60, sino porque solo se necesita un sólo cableado de bus de
comunicación conectado al DM60. Además de las funciones ofrecidas por el display DC60, el display DM60
suministra el porcentaje del factor de potencia de los compresores y la calefacción auxiliar.
Además, el DM60 permite programar zonas y modificar el modo de funcionamiento de la zona horaria
afectada. Estas informaciones están disponibles por cada unidad conectada al Bus. Puede estar instalado
hasta una distancia máxima de 1000 metros de la unidad.

Resistencia eléctrica (capacidad estándar) (O)
La resistencia eléctrica auxiliar está hecha de resistencias eléctricas calentadoras blindadas lisas de 6
w/cm2. Está protegida contra altas temperaturas con una protección contra sobrecarga térmica establecida a
90ºC. Está situada a una distancia de 150 mms después de los elementos calentadores.
Para cualquier tamaño de unidad rooftop, dos tamaños de resistencia eléctrica están disponibles como
opcional, S (estándar), H (alto).
Caja C: desde el modelo 025 al 042
Calor estándar 18 kW's 2 etapas
Calor alto 36 kW's modulante (Triac)
Caja D y E y Ex: del modelo 045 al 125
Calor estándar 27 kW's 2 etapas
Calor alto 54 kW's modulante (Triac)
La capacidad de la resistencia de calor alta puede ser limitada electrónicamente a un valor exacto a través
del controlador eClimatic. Para reducir el tiempo de instalación y asegurar la fiabilidad las resistencias
eléctricas siempre se ajustan, en fábrica, estando totalmente cableadas y probadas, antes del envío.

Control avanzado de humedad, entalpía y CO2 / modo frío (O)
Cuando se requiere un mayor nivel de control para que el unidad sea aún más flexible, LENNOX ha
preparado un paquete que incluye dos funciones avanzadas de control:
+ "Control de entalpía en el economizador".
El eCLIMATIC y sus sensores de humedad (aire de retorno y aire fresco) garantizan que el economizador no
utilice aire fresco al 100% si el aire exterior tiene una entalpía mayor que el aire de retorno. Esta
característica es relevante en regiones donde la humedad relativa es alta o cuando la condición de aire
ambiente deseada es muy seca.
+"Control de humedad"
El eCLIMATIC y sus sensores de humedad, analizan las temperaturas del bulbo seco y húmedo para
controlar la deshumidificación. El control de humedad sólo está disponible si la temperatura ambiente está
en enfriamiento o en la zona muerta. El algoritmo de deshumidificación puede secar el aire pasándolo a
través de la batería en modo de enfriamiento. Se puede activar una función específica en el programa para
controlar la temperatura mínima del aire de impulsión, manteniéndola igual al punto de ajuste de calefacción,
utilizando etapas de calor auxiliares (eléctricos, serpentín de agua caliente o quemador de gas).
Disponible también un contacto proporcional 0-10V para controlar un humidificador externo.
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SITUACIÓ 1/10.000

PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/10.000
1/5.000

NUM. PLÀNOL :

P.01

1400x600

1400x600
600x600
Tovera 6/200

R:1225x225

R:1225x225
1200x600

R:1225x225
1200x600

R:1225x225
1000x600

R:1225x225

600x600
Tovera 6/200

Tovera 6/200

800x600
Tovera 6/200

1000x600
Tovera 6/200

1200x600
Tovera 6/200

1200x600
Tovera 6/200

Tovera 6/200

R:1225x225

600x600

600x600

VISTA A-A'

VISTA B-B'
LLEGENDA CLIMATITZACIÓ
Reixa extracció 1225x225
Tovera d'impulsió 1x6/200
Impulsió aire conducte acer galvanitzat amb aïllament
Retorn aire conducte acer galvanitzat

600x600
Tovera 6/200

600x600
Tovera 6/200

Tovera 6/200

800x600

1000x600

Tovera 6/200

1200x600

1200x600

Tovera 6/200

Tovera 6/200

Tovera 6/200

1400x600

Tovera 6/200

B

B'

HEB 180

Rooftop Baltic season BAH085
93kW fred / 81,3kW calor
Tovera 6/200

HEB 180

1400x600

1400x600

A'

A

R:1225x225

R:1225x225
R:1225x225

R:1225x225

R:1225x225

R:1225x225
600x600

PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

600x600

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

1000x600

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

1200x600

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

1200x600

PLÀNOL DE:

PLANTA BAIXA
SALA D'ACTES

1400x600

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/100

NUM. PLÀNOL :

P.02

348±5

2708±15

113±5

1315±15

3691±15
449±5

1959±5

937±5

97±5

1080±50

1661±50

635±5

70±5

505±5

832±5

499±5

444±5

789±5

STD:DN25

0

1881±5

PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

1190±15

1347±5

0

91±5

553±5

100

100

0

215

100
0

182±5
100±5

201±5

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

DETALL MÀQUINA

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/100

NUM. PLÀNOL :

312±5

P.03

OBRA QUE ÉS MANTÉ

ENDERROC

PARET DE GERO
EXISTENT

ENDERROC MUR DE MAÓ
CERÀMIC DEIXANT 20 cm

A

A'

PARET DE GERO
EXISTENT

FORJAT EXISTENT

0,20
Part de mur que es manté

Zona a enderrocar

COBERTA NO PRACTICABLE AMB GRAVES

ZONA MUR TANCAMENT A
ENDERROCAR FINS A DEIXAR
20 cm PER SOBRE DEL
FORJAT

COBERTA NO PRACTICABLE
AMB GRAVES

SECCIÓ PER A - A'
ESCALA: 1/25

PLANTA ESTAT ACTUAL (ENDERROC)
ESCALA 1:30
PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

PLANTA I SECCIÓ ENDERROCS

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/25
1/30

NUM. PLÀNOL :

P.04

TAC QUÍMIC

I

PARET DE GERO
EXISTENT

2,07
HEB 180

HEB 180

HEB 180

CÈRCOL DE FORMIGÓ
DE 15x20 cm
4Ø12
e: Ø6 C/20

COBERTA NO PRACTICABLE
AMB GRAVES

FORJAT EXISTENT

HEB 180
1

2

PARET DE GERO
EXISTENT

ARREBOSSAT
I PINTAT

ANCORATGE AMB
TAC QUÍMIC HILTI

4

0,15

HEB 180

3

HEB 180

COBERTA NO
PRACTICABLE
AMB GRAVES

VIBRASORBER
MODEL V-SR-650

A'

6,57

A

SECCIÓ BANCADA AMB ALÇAT LATERAL MÀQUINES CLIMA
ESCALA 1:25

3,70

0,80

0,20

HEB 180

4Ø12

HEB 180
5

6

CÈRCOL DE
FORMIGÓ DE
15x20 cm

e: Ø6 C/20
CÈRCOL DE FORMIGÓ
DE 15x20 cm
4Ø12
e: Ø6 C/20

Cèrcol de formigó

DETALL VIST PER -IS/E

TAC QUÍMIC

PLANTA ESTRUCTURA BANCADA
ESCALA: 1/30
PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

PLANTA I SECCIÓ ESTRUCTURA
BANCADA SUPORT MÀQUINES

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/25
1/30

NUM. PLÀNOL :

P.05

HEB 180
SUPORT ANTIVIBBRANT
VIBRASORBER MODEL
V-SR-650

R14AH_E_EBHO_TRMO

PARET DE GERO
EXISTENT

I

PARET DE GERO
EXISTENT

HEB 180

HEB 180

HEB 180

CÈRCOL DE FORMIGÓ
DE 15x20 cm
4Ø12
e: Ø6 C/20

COBERTA NO PRACTICABLE
AMB GRAVES

FORJAT EXISTENT

ARREBOSSAT
I PINTAT

0,80

SECCIÓ BANCADA AMB ALÇAT LATERAL MÀQUINES CLIMA
ESCALA 1:25

R14AH_E_EBHO_TRMO

ANCORATGE AMB
TAC QUÍMIC HILTI

COBERTA NO
PRACTICABLE
AMB GRAVES

VIBRASORBER
MODEL V-SR-650

ANTI

HEB 180

HEB 180

VIBRATORI

CÈRCOL DE
FORMIGÓ DE
15x20 cm

CÈRCOL DE FORMIGÓ
DE 15x20 cm
4Ø12
e: Ø6 C/20

DETALL VIST PER -IS/E

PLANTA BANCADA AMB MÀQUINA DE CLIMA
ESCALA: 1/30
PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

PLANTA I SECCIÓ ESTRUCTURA
SUPORT BANCADA MÀQUINES

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

1/25
1/30

NUM. PLÀNOL :

P.06

PROJECTE:

PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
EN LLAR SOCIAL DE PUIGVERT DE LLEIDA

UBICACIÓ:

C/ CARRETERA 10
25153 PUIGVERD DE LLEIDA -LLEIDA-

PROPIETARI:

AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA

PROJECTAT PER EN:

XAVIER MALLOL RONCAL
COL-17.697

PLÀNOL DE:

ESQUEMA ELÈCTRIC

DATA / REF:

desembre 2020
CL/2336/0619

ESCALA:

-/-

NUM. PLÀNOL :

P.07

