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1- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
1.1 Dades del promotor
Nom: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSAS
NIF: P 1717700-G
Adreça: Plaça Major, 3.
Població: Sant Joan de les Abadesses
Codi postal: 17860
Telèfon: 972.720100
1.2 Equip tècnic del projecte
Nom: FRANCESC XAVIER MASDEU NOU
Titulació: Enginyer industrial,
Col·legiat núm. 15.036 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Enginyer del Consell Comarca del Ripollès
1.3 Antecedents
En els darrers anys, la gestió forestal a Catalunya i també al Ripollès està patint una situació
crítica. L’estancament del mercat de la fusta, la davallada continua de preus del producte, la
valoració deficient dels bens i serveis que generen els nostres boscos i la manca d’una política
estable, decidida i coherent amb la realitat del sector forestal, condicionen la viabilitat dels
boscos del país. Aquest estancament ha provocat un progressiu abandonament de la gestió
forestal, la qual cosa ha comportat una pèrdua de llocs de treball i un increment de la càrrega
de combustible present actualment als nostres boscos, especialment de fusta de diàmetres
petits i sotabosc. Aquest increment de combustible als boscos implica un augment del risc
d’incendis forestals fins a nivells molt alts i prova d’aquest fet són els greus incendis que ha patit
Catalunya durant els últims 20 anys. Des de fa uns anys està sorgint un optimisme creixent sobre
l’impacte positiu que pot tenir i que ja està començant a tenir, sobre el sector forestal, l’ús de la
biomassa per a usos energètics tèrmics (biocombustible per a sistemes de calefacció i/o
producció d’energia).
La utilització de la biomassa no és una novetat. Fins ben entrat el segle XX la majoria de cases ja
utilitzaven les llars de foc per escalfar les cases. Ara bé, amb l’abandonament de l’aprofitament
de la fusta per l’escalfament de les llars a mitjans de segle XX va començar a proliferar l’ús de
combustible d’origen fòssil com a fonts energètiques més usades. Aquests combustibles d’origen
fòssil, com el gasoil, el gas natural, el gas butà, el gas propà, etc. Així que el resultat final és que
actualment es dona un ús massiu de combustible d’origen fòssil amb finalitats energètiques,
que cada cop són més cars, que el seu aprofitament té data de caducitat i que al mateix
temps les emissions resultants de la seva combustió tenen una incidència directa molt important
en l’efecte hivernacle i l’accelerament del canvi climàtic que tant de ressò mediàtic està tenint
darrerament. Per aquest motiu i d’altres, hi ha una sèrie de compromisos internacionals, com la
Convenció de Diversitat Biològica de les Nacions Unides o la Convenció Marc del Canvi
Climàtic també de les Nacions Unides i de la qual n’és associat el famós Protocol de Kioto, que
miren de vetllar per a la sostenibilitat del planeta. Una de les coses que recullen aquests
compromisos internacionals és el foment de l’ús d’energies renovables, com podria ser la solar,

la tèrmica, la marítima, la geotèrmica, la biomassa, etc. Així doncs, apostar per aquest tipus
d’energies és, per una banda, una contribució important al compliment dels compromisos
establerts i, per una altra banda, una aposta de futur i una responsabilitat cada vegada major
per a la nostra societat.
Els beneficis de l’aprofitament de la biomassa per a usos energètics no acaben aquí. La
utilització d’aquest producte (especialment la fusta de menys valor comercial) no només
ajudarà a revaloritzar un producte que fins al moment no tenia sortida al mercat sinó que amb
el seu aprofitament es podrà disminuir el risc d’incendis, que tant preocupen a la societat.
També incentivarà de nou la gestió dels boscos del territori, fet gens despreciable vist el context
actual en el que es troba el sector. Per tant, els beneficis tant econòmics com forestals seran
doncs, cada cop majors. Desenvolupant l’aprofitament de biomassa forestal per a usos
energètics, les empreses forestals s’aniran consolidant i aquest fet repercutirà en una major
demanda de feina i, en conseqüència, la creació directa i indirecta de llocs de treball,
especialment pel que fa a treballadors de bosc, tècnics instal·ladors i de manteniment de
calderes, tècnics gestors forestals, etc. Alhora el fet que s’instal·lin indústries que valorin la fusta
de baixa qualitat pot afavorir la instal·lació de serradores o d’altres indústries de transformació
de la fusta que veurien valoritzat un dels seus subproductes.
A la zona del Ripollès i al seu entorn es disposa d’una extensa superfície forestal d’on s’obtenen
residus forestals provinents de diferents fonts, com són els aprofitaments comercials, recuperació
de pastures, ..... Aquests residus, mitjançant els condicionaments adequats, poden ser utilitzats
com a matèria prima per a l’obtenció d’energia, aconseguint així la seva valorització.
Per aquesta actuació es preveu una instal·lació col·lectiva amb la central situada sota l'EscolaInstitut i donant servei a l'escola de música.
Amb aquesta instal·lació es cobriran el 100% de les necessitats dels usuaris.
Val a dir que la biomassa és un combustible de tipus no fòssil i neutre des del punt de vista del
cicle del carboni. Això vol dir que les emissions de CO2 que es produeixen en la seva combustió,
com que procedeixen d’un carboni retirat de l’atmosfera en una altra etapa del mateix cicle
biològic, no alteren l’equilibri de la concentració de carboni atmosfèric del medi i, per tant, no
incrementen l’efecte hivernacle. Es tracta, doncs, d’un combustible net i respectuós amb el
medi ambient.
D’altra banda, l’aprofitament de biomassa forestal porta associada una disminució del risc
d’incendi dels boscos i afavoreix l’aprofitament a nivell local dels recursos propis disponibles,
podent tenir una incidència molt positiva a nivell econòmic i social pel territori en el que es
duguin a terme aquest tipus d’iniciatives.
Actualment les dues instal·lacions funcionen amb gasoil.
En el cas de l'Escola-Institut la caldera és molt antiga i està en molt mal estat, fet que comporta
que s'hagi de plantejar una substitució en breu. A part, el sistema hidràulic també presenta
algunes deficiències que caldria subsanar de forma ràpida.

En el cas de l'Escola de Música es disposa d'una caldera de gasoil que està en més bon estat,
però donada la proximitat amb l'Escola-Institut es planteja la unió dels dos edificis per tal de
minimitzar els manteniments, els punts de control i disminuir les emissions de CO2.
1.4 Objectiu
El compromís del municipi per la reducció de les emissions de CO2 fins complir amb l’objectiu
20/20/20 queda manifest en la signatura del PAES i la seva posterior redacció i aprovació. És
amb aquest objectiu i afegit a l’objectiu de reduir la despesa energètica i aprofitar un recurs
energètic local com és la biomassa que l’ajuntament ha pres la determinació de substituir el
combustible fòssil de les seves instal·lacions educatives per biomassa forestal d’origen local.
1.5 Contingut i abast
El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques i econòmiques
per la instal·lació d’una xarxa de districte alimentada amb una caldera de 150 kW de biomassa
forestal que donarà servei a 2 edificis del municipi de St. Joan de les Abadesses.
El projecte analitza tots els elements que composaran la instal·lació, així com el seu ús i el seu
rendiment en funcionament. També analitza els paràmetres que defineixen la viabilitat
econòmica de la instal·lació.

2- INFORMACIÓ GENERAL
2-1- Emplaçament i informació urbanística
Les dades identificatives de l’emplaçament de la instal·lació descrita en el present document
són les següents:
Emplaçament :

C/ Duran i Reynals, 1
17860 Sant Joan de les Abadesses

Amb aquesta instal·lació es cobriran les necessitats tèrmiques de l'Escola/Institut de Sant Joan
de les Abadesses i l'Escola de Música.
Ús

Tipologia

Escola-Institut

Educatiu

Pública

Escola de Música

Educatiu

Pública

2-2- Estimació de càrregues tèmiques als edificis a calefactar
INSTITUD –ESCOLA

ESCOLA MÚSICA

A partir dels consums anuals mitjans i hores de funcionament de la caldera podem trobar la
càrrega tèrmica dels edificis:
Institud-EscolaConsum mitjà: 105. 678 Kwh
Demanda calefacció= Potència x nº hores dia x nº dies any x C intermitencia
Potència = 105.678 / (8 x 160 x 0.40) = 206 KW.
Escola de MúsicaConsum mitjà: 34.264 Kwh
Potència = 34.264 / ( 4,5 x 160 x 0.90) = 52 KW.
Degut a la menor presència d’hores diaries a l’Escola de música el Coeficient de intermitència
serà més elevat.
Si el càlcul es realitza per superfícies construïdes i suposant una demanda de 140 Kcal/h/ m2 en
la zona de Sant Joan de les Abadesses:
Institud-EscolaSuperficie a calefactar= 1261 m2
Potència estimada per m2 = 140 Kcal/h/m2
Càrrega tèrmica punta estimada = 1261 x 140 = 176540 Kcal/h = 205 Kw.

Escola de músicaSuperficie a calefactar= 321 m2
Potència estimada per m2 = 140 Kcal/h/m2
Càrrega tèrmica punta estimada = 321 x 140 = 44940 Kcal/h = 52 Kw.

2-3- Característiques tècniques de les instal.lacions existents (Potència, circuits i control actual)

Institut/Escola de St. Joan de les Abadesses
L’edifici on està ubicat l’Institut/Escola es tracta d’un edifici de l’any 1.928 i té una superfície
construïda de 1.261 m2.
Els tancaments de l’edifici són realitzats amb marcs de fusta amb alta permeabilitat i vidres
simples, fet que comporta que l’ús de la calefacció elevat.

Potència actual instal·lada
Actualment l’edifici conta amb una grup tèrmic de 200 kW de potència que funciona amb
gasoil. El conjunt de caldera i cremador té aproximadament una edat de 20 anys.

Figura 1. Grup tèrmic de caldera i cremador

Figura 2. Col·lector de sortida
Actualment la caldera funciona correctament tot i el temps que porta instal·lada. Està
composada per dos circuits ( un primer circuit alimenta la 1ª i 2ª planta i el segon la tercera
planta) .Però el circuit de distribució està dissenyat de forma que la tercera planta té dificultats
per arribar a la temperatura de confort. Aleshores es redissenyarà els col.lectors. El control es
realitza per termostats ambient que actuen sobre les dues bombes de circulació d’aigua. La
caldera per termostat de caldera regulat a 70 º C.
S’estima que la caldera té un rendiment estacional del 75%.

Consums Actuals
Actualment la instal·lació utilitza el Gasoil com a combustible. Els seus consums i costos són els
que es mostren a la següent taula.

Figura 4. Taula de consums de gasoil de l’Institut-Escola
Com s’ha comentat anteriorment la instal·lació actual s’utilitza per cobrir la demanda de
calefacció.

Resum de l’edifici Institut/Escola
Resumint, aquest edifici es caracteritza per:
Institut- Escola
Any de construcció: 1.928
Superfície construïda: 1.261 m2
Pot. Caldera:

200 kW

ŋ est. Caldera:

75%

Consum any 2013: 69.930 kWh
Consum any 2014: 98.712 kWh
Cost energètic 2014: 7.222€
Escola de música
L’edifici on s’ubica l'Escola de Música està construït l’any 1.971 i té una superfície construïda de
321 m2.
L’edifici té els tancament amb marcs de fusta i vidre doble.

Potència actual instal·lada
Actualment l’edifici conta amb una calderes instantànies 50kW de potència i funciona amb
gasoil. El dipòsit està situat a l’exterior de la sala de calderes. La caldera té una antiguetat
aproximada de 10 anys.

Figura 5. Caldera de 50kW de l'escola de Música

Figura 6. Col·lector de la instal·lació de l'escola de Música
Actualment la caldera funciona correctament.

S’estima que la caldera té un rendiment

estacional del 80%. El control actual es realitza a base de termostat ambient que actuen sobre
les bombes de circulació d’aigua i la caldera sobre termostat de caldera a 70 º C.
Aquestes calderes dónen servei de calefacció i d’ACS.

Connexionat dels sistemes
La sortida de la subestació tèrmica es connectarà al col·lector existent actualment mitjançant
una vàlvula 3 vies, que permetrà escollir amb quin sistema es funciona.

Consums Actuals
Actualment les instal·lacions utilitzen el Gasoil com a combustible. Els seus consums i costos són
els que es mostren a la següent taula.
Com s’ha comentat anteriorment la instal·lació actual s’utilitza per cobrir la demanda de
calefacció.

Resum de l’edifici de l'escola de música
Resumint, aquest edifici es caracteritza per:
Nom:

Escola de música

Any de construcció:

1.971

Superfície construïda:

321 m2

Pot. Caldera:

50 kW

ŋ est. Caldera:

80%

Consum any 2013:

29.940 kWh

Consum any 2014:

34.930 kWh

Cost energètic 2014:

2.556 €

2-4- Ocupació i horari de funcionament de les instal.lacions a calefactar

L’horari de funcionament de l’Escola de música serà per les tardes de 5 a 9 aprox. I l’escolainstitud desde les 9 mati fins 18 h. Tarda.
2-5- Consum energètic previst de les dependències a calefactar
2-5-1- Consums energètics de les dependències dels últims tres anys
INSTITUD –ESCOLA

ESCOLA MÚSICA

2-5-2- Consums tèrmics previstos amb biomassa

3- DESCRIPCIO DEL PROJECTE
3-1- Normativa aplicada al projecte
• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es
crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis.
• Correcció d’errors del Real Decret 1027/2007.
• REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES
COMPLEMENTÀRIES Real Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002 (BOE nº 224 de 18 de
setembre de 2002).
• Normes UNE d’obligat compliment.

• LLei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 modificada per la Llei 54/2003 on es
reforma el Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.
• REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS. Reial
Decret 786/2001 de 6 de juliol.
• Norma NCSE-02. Norma de construcció sismoresistent.
• Instrucció EHE-08. Instrucció de formigó estructural.
• Instrucció EFHE-02. Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó
estructural realitzat amb elements prefabricats.
• Instrucció RC-08. Instrucció per la recepció de ciments.
• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el “CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN”.
o DB-SE: “Seguridad Estructural”
o DB-SE AE: “Acciones en la Edificación”
o DB-SE C: “Cimientos”
o DB-SE A: “Acero”
o DB-SE F: “Fábrica”
o DB-SE M: “Madera”
o DB-SI: “Seguridad en caso de incendio”
o DB-SU: “Seguridad de Utilización”
o DB-HS: ”Salubridad”
o DB-HE: ”Ahorro de energía”
o DB-HR; “Protecció enfront el soroll”
• Gestió de residus de la construcció i demolició. (Compliment Reial Decret 105/2008, d'1 de
febrer).
• Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
• Real Decret 604/2006, de 19-05-2006, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 1701-1997, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Real Decret 1627/1997,
de 24-10-1997, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció BOE.Nº 127 de 29-05-2006.

3-2 Descripció general del projecte i de la sol.lució adoptada

El projecte consta d’una sala , sitja i una nova caldera de biomassa de 150 KW. Tèrmics.
Les superficies són de 31,1 m2 de sitja i 25, 30 m2 de sala de caldera. Veure plànols.
Al tenir els dos edificis una potència màxima punta a demandar de 250 KW. nominals, però ja
que l’horari de l’escola de música pràcticament no es solapa amb l’horari de l’institut i
considerant una simultaneïtat d’un 70% al tenir cinc circuits independents, llavors podem
determinar la potència necessària de la caldera de biomassa per tal que funcionin els dos
edificis.
P= Pn x 0.8 = 250 x 0,8 = 210 Kw.

Si partim d’una caldera de 150 KW. i dos dipòsits d’inercia de 1500 litres ( P= 60 KW. amb un salt
tèrmic de 20 ºC), disposem de 210 Kw. en hora punta. Suficient per garantir la demanda tèrmica
dels dos edificis.
3-3 Generadors de calor. Dimensionament i característiques

La caldera prevista a instal·lar es de la marca HERZ model FIREMATIC- T-CONTROL de potència
nominal de 150 kW o similar, per la producció d’aigua calenta amb un rendiment del 92,8 %. La
instal·lació consta dels següents elements principals:
- Caldera amb sistema de combustió: Caldera de xapa de ferro, soldada i provada a sobre
pressió, aïllada, completament muntada, mòdul de combustió, intercanviador vertical amb
facilitat de neteja, sistema introductor de combustible, extractor de cendres del mòdul de
combustió, ventilador amb variador, intercanviador amb sistema de neteja incorporat, sistema
d’alimentació de combustible per la part inferior,control de combustió per sensor Lambda,
control de depressió, sistema de seguretat. Precalentament del cabal d’entrada del secundari.
- Alimentació combustible: Control del nivell mitjançant infraroig.
- Sistema de prevenció de foc de retorn amb RSE i RHE:
RSE: Sistema de prevenció mitjançant comporta accionada elèctricament i amb molla.
RHE: Sistema d’aspersor amb dipòsit de 20 litres.
- Sistema d’extracció de les cendres: Consisteix en motor i cinta totalment automatitzat.
- Sistema de control T-CONTROL: Sistema motoritzat, descripció i guia de funcionament per
l’usuari. Tots els elements necessaris per el control i la monitorització del sistema amb protectors
de sobrecàrrega en tots els actuadors. Missatges en totes les funcions i incidències. Modulació
constant monitoritzada.
- Sistema d’encesa: Encesa a través del bufador d’aire calent.
- Control de combustió per sensor lambda:Sistema de control òptim i automàtic de la
combustió, consisteix en un sistema electrònic de control amb un sensor LAMBDA que controla
el flux d’aire en el secundari.
- Control de depressió: Control constant de la depressió

DADES TÈCNIQUES CALDERA HERZ FIREMATIC T-CONTROL
Potència
Tiro necessari
Pressió màxima de servei
Temperatura màxima de servei
Temperatura aproximada de
fums
Producció massa de fums
Capacitat hidràulica
Pes sense alimentació

150 kW
0,05/,.1 mbar
3 bar
90 ºC
160 ºC
0,092 kg/s
254 litres
1.370 kg

DIMENSIONS CALDERA HERZ FIREMATIC T-CONTROL
Profunditat
Amplada útil
Amplada total
Altura
Diàmetre sortida de fums

1741 mm
1888 mm
1284 mm
1816 mm
200 mm

La caldera de biomassa a instal·lar es connectarà a dos dipòsits d’inèrcia de 1.500 L.
3-4 Combustible. Sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge
3-4-1 Característiques de la biomassa a utilitzar

La biomassa a utilitzar en la caldera de biomassa escollida serà de tipus estella segons norma
ÖNORM M 7133:2000, sent les característiques del combustible les següents:
Combustible utilitzat
Tipus

Estella, segons norma ÖNORM M 7133:2000

Granulometria

G50

Grau d’humitat

≤ 30 %

PCI

≥ 3000 kCal/kg

Densitat

≤ 250 kg/m³
• Característiques del combustible utilitzat

3-4-2 Demanda de biomassa prevista
Segons taula de l’apartat 2-5-2 de la memòria , la demanda prevista anual serà de 23 Tm per
l’Escola-Institud i 8 Tm. Per l’Escola de música.
3-4-3 Sistema d’emmagatzematge previst. Autonomia
- Dipòsit d’estelles:
Per la sitja es destinarà un espai de 31,11 m2.

El volum mínim de la sitja de formigó segons la IT.1.3.4.1.4 del RITE és el suficient per alimentar la
caldera durant dues setmanes. S’estima un consum màxim anual de 111.368 kWh, això fa una
mitjana cada quinze dies de 9.280 kWh. El volum mínim exigit per RITE és doncs, de 10,5 m3.
Per tant, el volum lliure de les sitjes proposada (53 m3) és sobradament suficient per cobrir les
necessitats que demana el RITE.
La descàrrega de combustible es realitzarà amb camió amb descàrrega pneumàtica que
omplirà la sitja mitjançant les embocadures preparades per aquest ús.
S’instal·larà una tapa metàl·lica a la paret per on s’embocarà la mànega pneumàtica.
Aquesta tapa ha d’assegurar l’estanquitat de la sitja així com permetre la seva obertura de
forma manual.
Cal que s’instal·li un element tipus candau que asseguri que la tapa està tancada excepte
quan la persona responsable del manteniment realitzi tasques a l’interior d’aquesta o bé es
produeixi un buidatge de combustible.

-Combustible: El material biocombustible realitzat a partir de la compressió d’encenalls, estelles
o serradures procedents de residus de serralleries o d’altres indústries forestals o agroforestals,
amb un contingut màxim del 8% i un poder calorífic de 4000-4500 Kcal/kg.
3-4-4 Sistema d’alimentació de biomassa
Per tal d’alimentar la caldera amb el combustible de la sitja, es proposa instal·lar un sistema de
ballestes que van removent el combustible al fons de la sitja i el condueixen cap a dins el
sistema de vis sens fi que conduirà la biomassa cap al cos de la caldera.
Seguint les instruccions del RITE, no es permet cap instal·lació elèctrica dins el dipòsit de
combustible, per tant, cal que el motor que accioni la ballesta estigui situat fora de la sitja i la
transmissió del moviment es realitzi a través del vis sens fi.
Dintre la sitja hi haurà un disc rotatori de 5 m. de diàmetres per tals de recollir tota la biomassa
cap al bisensfi obert.
3-5 Sala de calderes de biomassa
Per la sitja es destinarà un espai de 31,11 m2 que s’adaptarà amb fustes laterals per tal que la
sitja sigui quadrada , mentre que per la sala de calderes es destinarà un espai similar de 25,30
m2. adossat a la mateixa sitja.
La generació de calor es realitza mitjançant una caldera de biomassa que s’instal·laran a la
sala de calderes (veure plànols en planta). Les calderes que utilitzin biocombustible sòlid
tindran:

Un dispositiu d’interrupció de funcionament del sistema de combustió en cas de retrocés dels
productes de la combustió o de flama. Haurà d’incloure un sistema que eviti la propagació del
retrocés de la flama fins la sitja d’emmagatzemament que pugui ser d’inundació de
l’alimentador de la caldera o dispositiu similar, o garantitzi la depressió a la zona de combustió.
Un dispositiu d’interrupció de funcionament del sistema de combustió que impedeixi que s’arribi
a temperatures majors que les de disseny, que serà de rearmament manual.
Un sistema d’eliminació de la calor residual produïda a la caldera com a conseqüència de
biocumbustible ja introduïdes a la mateixa quan s’interromp el funcionament del sistema de
combustió. Son vàlids a aquests efectes un recipient d’expansió obert que pugui alliberar el
vapor si la temperatura de l’aigua arriba als 100ºC o un intercambiador de calor de seguretat.
Una vàlvula de seguretat tarada a 1 bar per sobre de la pressió de treball del generador.
Aquesta vàlvula s’haurà de conduir la seva descàrrega fins a una bunera.
L’evacuació dels productes de combustió del conjunt generador de calor instal·lat es realitzarà
directament a l’exterior a través de les xemeneies aïllades que incorpora l’aparell amb un
pirostat. S'instal·larà un paro d'emergència proper a la porta de la sala de calderes que talli
l'alimentació elèctrica del subquadre de la sala.
Repecte a la sala de calderes cal destacar els següents punts:
L’alçada lliure a superfície serà sempre superior a 2.35 mts i l’alçada lliure de tuberies i obstacles
sobre la caldera serà de 0.5mts. Degut a la limitació d'alçada de la sala, caldrà que la caldera
disposi de turbuladors que es parteixin per la meitat per realitzar les tasques de manteniment.
L’espai lliure davant la caldera serà com a mínim d’1 metre amb una alçada mínima de 2mts
lliures d’obstacles.
L’espai lliure als laterals i darrera serà de 0,5mts com a mínim, excepte que per raons de
manteniment es pugui justificar que la distància necessària pot ser inferior.
La distància horitzontal entre la xemeneia i la caldera de biomassa ha de ser, com a mínim,
igual a la profunditat de la caldera sense comptar el cremador.
La nova caldera d’aigua calenta de biomassa anirà emplaçada dins la nova sala de calderes
juntament amb la sitja d’estelles, veure plànols. Els treballs consistiran en realitzar la sala de
calderes i la sitja, subministrar i muntar la caldera, equipar la sala de calderes per complir amb
la normativa i deixar-ho preparat per la posterior connexió amb la xarxa existent. Els treballs es
poden descomposar principalment en:
1. Realització de la sala de calderes i sitja
Per ubicar la nova caldera de biomassa i la sitja es construirà una sala (veure plànols i
memòria corresponents) a base d’obra.
2. Subministrament i col·locació de la nova caldera
Es procedirà a col·locar i instal·lar la nova maquinària. Aquesta estarà equipada de fàbrica
amb tots els mecanismes de control, medició, seguretat, sorolls i vibracions que estableix el
RITE. El muntatge d’aquesta nova maquinària no afectarà en cap punt al principi de
funcionament de la instal·lació tèrmica existent ja legalitzada.

3. Components de la sala de màquines
Un cop col·locada la caldera es connectaran als diferents subministraments i es dotarà la
instal·lació de tots els mecanismes per complir amb la normativa (segons plànols). Això
implica connectar la caldera a la sitja, dels circuits hidràulics, de la instal·lació de baixa
tensió, xemeneia per l'evacuació dels producte de la combustió, contra incendis, etc..
Un cop realitzada la instal·lació la sala de caldera com a mínim haurà de disposar dels
següents dispositius:
- La xemeneia d'evacuació dels productes de combustió serà de doble paret d'acer
inoxidable amb aïllament de llana de roca, amb col·lector, porta per a inspecció/neteja i
amb pirostat.
- La instal·lació de baixa tensió (trifàssica) estarà dotada d'un paro d'emergència que
tallarà el subministrament elèctric a tota la sala de calderes.
- Els purgadors s'ubicaran a les parts mes elevades de la instal·lació.
- A la porta d'accés hi haurà un cartell on s'especifica: "Sala de Màquines. Prohibida
l'entrada a tota persona aliena al servei"
- La porta estarà dotada amb pany amb obertura fàcil des de l'interior, encara que s'hagin
tancat amb clau des de l'exterior.
- Documentació a l'interior de la sala:
Instruccions de parada amb senyal d'urgència i tall ràpid.
Dades del personal de manteniment.
Dades bombers i responsable de l'edifici.
Indicació dels llocs d'extinció i extintors propers.
Esquema de principi de la instal·lació.
- Es disposarà d'un desaigua per gravetat.
- Termòmetre i manòmetre als col·lectors d'anada i retorn.
- Un manòmetre a cada vas d'expansió.
- Manometre a les bombes per llegir la diferencia de pressió entre aspiració i retorn.

Ventilació de la sala de màquines
Caldrà assegurar a la sala de màquines un cabal de ventilació suficient per tal d’evacuar el
calor que desprenen els equips i les tuberies, i subministrar l’aire necessari per a la combustió.
Es realitzaran dos orificis, un a cada banda de la sala de calderes i es realitzarà una ventilació
natural de la sala de calderes.
Secció, en cm² serà igual a 5 x (Pn).
S min=(150 x 5) = 750 cm² de secció lliure.
Es recomana realitzar mes d’una obertura i col·locar-les en diferents façanes i a diferents altures
de manera que es creïn corrents d’aire que afavoreixin l'escombrat de la sala. Les ventilacions
distaran com a mínim 50 cm de qualsevol altre obertura.

On:
Smin és la superfície mínima de les obertures (cm2).
Pn és la potència nominal (kW).
Instal·lació elèctrica.
La instal·lació elèctrica d’aquesta màquina seguirà les prescripcions establertes en el RD
842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa Tensió (REBT) i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries.
Per tal d’alimentar el quadre de comandament i regulació dels aparells hi haurà una línia
trifàsica a 400V superficial desde la centralització de comptadors , fins al subquadre elèctric de
la sala de calderes de biomassa. El quadre elèctric del sistema de calefacció, així com els
quadres de regulació, estaran situats propers a la sortida i, a través d’aquest, es repartiran les
diferents línies que alimenten els diferents aparells. El quadre de protecció i comandament
contindrà els mecanismes per protegir les línies de sobrecàrregues, curtcircuits, i dels contactes
indirectes. El suport i envoltant del quadre serà d’un tipus homologat. També Hi haurà un paro
d'emergència que tallarà el subministrament elèctric a tota la sala de calderes prop de la
sortida.
La sala de calderes s’ha de dissenyar, calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència i seguretat que estableix el RITE i de
qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui esser d’aplicació a la instal·lació
projectada.

Contabilització de consums

D’acord amb la IT 1.2.4.4 del RITE, s’instal·laran dos comptadorsr d’energia tèrmica generada a
la sortida de la caldera. D’aquesta forma es coneixerà el consum tèrmic de la instal·lació.
També s’instal·larà un contador d’energia elèctrica per conèixer el consum de la caldera i així
poder realitzar el balanç energètic entre energia consumida i energia generada. Per conèixer
el consum de biomassa es realitzarà a partir de les descàrregues realitzades i el poder calorífic
de la biomassa subministrada.

Emissions de sorolls

Pel què respecta a la generació de soroll per part de la caldera de biomassa, es complirà les
indicacions mostrades al DB-HR del CTE.
A nivell de potència acústica, el màxim vindrà donat per la següent expressió:

On:
Lw és el nivell de potència acústica d’emissió (dB)
V és el volum del recinte d’instal·lació (m3)
T és el temps de reverberació del recinte (s)

K és un factor depenent de l’equip, per calderes és 12.5
t és la transmissibilitat del sistema antivibratori suport de la instal·lació, essent tmax=0.15 per
calderes.
Qualsevol punt de contacte entre les parts mecàniques i les parets o el terra ha de tenir
aïllament acústic. A més, per tal d’evitar la transmissió de vibracions, s’instal·laran suports
elàstics antivibradors que s’encarregaran d’esmorteir el contacte entre dues parts rígides com
poden ser l’equip i el terra.

Emissions provinents de la combustió

A nivell estatal, no hi ha cap normativa que limiti l’emissió per calderes de biomassa
específicament.
A nivell europeu, existeix la UNE-EN 303-5 que limita aquestes emissions. Aquests límits són els que
s’observen a la següent taula:
Potència

CO

OGV*

Partícules

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

nominal

150-300

1.200

80

150

• Límits d’emissió segons UNE-EN 303-5 (*Compostos Orgànics Volàtils)

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera
que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a
conseqüència, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics,
mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, i han de complir els requisits
següents:

- Rendiment energètic: els equips de generació de calor, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, s’han de seleccionar a fi d’aconseguir que les seves prestacions, en
qualsevol condició de funcionament, estiguin tan pròximes com sigui possible al seu règim de
rendiment màxim.
- Distribució de calor: els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar
aïllats tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals amb
temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació.
- Regulació i control: les instal·lacions han d’estar dotades dels sistemes de regulació i control
necessaris perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, i ajustar, alhora, els consums d’energia a les variacions de la demanda tèrmica, així
com interrompre el servei.
Exigència de seguretat.
Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera
que es previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i fets capaços de
produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna, béns o el medi ambient, així com
altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties o malalties. Per a la correcta aplicació
d’aquesta exigència en el disseny i dimensionat de la instal·lació de climatització es verificaran
els següents punts.
Ventilació sala de màquines

La ventilació es realitzarà seguint el punt 2 “ Ventilació natural directa per orifici” de la IT
1.3.4.1.2.7. “Ventilació de sales de màquines” del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) on:
Amb una caldera de potència nominal de 300 kW, aleshores l’entrada d’aire seguirà la següent
expressió:
Secció, en cm² serà igual a 5 x (despesa calorífica nominal de la caldera instal·lada per cada
kW).
S=(150 x 5) = 750 cm² de secció lliure.
Es recomana realitzar mes d’una obertura i col·locar-les en diferents façanes i a diferents altures
de manera que es creïn corrents d’aire que afavoreixin l'escombrat de la sala. Les ventilacions
distaran com a mínim 50 cm de qualsevol altre obertura.
S’ha optat per realitzar dues obertures de 30x30 cm de secció lliure cadascuna, situades en
parets oposades. Una a nivell de terra i l’altre sota coberta.

Protecció contra incendis

Es complirà la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que siguin
d’aplicació. A tals efectes, al costat dels equips productors d’aigua calenta es col·locarà un
extintor de 6 Kg. de pols polivalent i un cartell amb les instruccions en cas d’emergència:

Nom
Direcció
Telèfon del servei de Manteniment
Telèfon del Servei de Bombers
Segons el DB-SI pel que fa a la sala de calderes es considera de risc baix. Les característiques de
l’estructura portant haurà de tenir una R-90, les parets i sostres un EI-90 i les portes de
comunicació amb altres estances EI245-C5.
Pel que fa el magatzem de combustible sòlid per a calefacció es considera com a risc mig. Les
característiques de l’estructura portant haurà de tenir una R-120, les parets i sostres un EI-120.

Seguretat d’utilització

Les superfícies calentes de les unitats terminals que siguin accessibles al usuari tindran una
temperatura menor que 80ºC o estaran adequadament protegides contra contactes
accidentals. Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i
fàcilment accessibles, i seran els especificats en el punt 6 de la IT 1.3.4.4.5. del RD 1027/2007, del
20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
Totes les instruccions de seguretat, d’utilització i maniobra i de funcionament, segons el que
figuri en el Manual d’ús i manteniment, hauran d’estar situades en un lloc visible.

3-6 Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents

La instal·lació d’un equip de biomassa conta amb diversos elements hidràulics necessaris pel
correcte funcionament de la instal·lació.

Dipòsit d’inèrcia
Per tal de fer funcionar la caldera amb uns nivells de rendiment el més alts possible s’instal·larà
un dipòsit d’inèrcia sobre el que treballarà la caldera. Aquesta s’encarregarà d’escalfar l’aigua
d’aquest dipòsit i els diferents consums s’alimentaran d’aquí mateix, en comptes de fer-ho
directament de la caldera.
Aquest dipòsit disposarà de dues sondes de temperatura, una a la part alta i l’altre a la baixa,
que regularan l’encesa i apagada del cremador de la caldera. Quan la sonda de la part alta

doni el valor de temperatura mínima s’engegarà el cremador, que es mantindrà encès fins que
la sonda de la part baixa doni el valor de temperatura de consigna.
La instal·lació de 150 kW contarà amb un volum d’acumulació del dipòsit d’inèrcia de 1.500 lts,
seguint les indicacions de la norma EN303/5.

Vas d’expansió
Al tractar-se d’una instal·lació amb una sola font energètica caldrà dimensionar el vas
d’expansió per a tota la instal·lació.
En aquest cas el volum d’aquest vas d’expansió serà de 100 lts calculat segons la norma UNE
100155:2004.

Col·lector de calefacció
S’instal·larà un col·lector a la sala dedicada a maquinària on es connectarà el grup hidràulic.
Aquest col·lector es deixarà preparat pel futur en cas que es volgués ampliar la xarxa de calor.
El circuit hidràulic provinent de la caldera i dipòsit d’inèrcia de la caldera de biomassa, s’haurà
de connectar a aquest col·lector.

Es disposarà de les vàlvules de buidat corresponents en els punts accessibles més baixos de la
canonada, i en els punts més alts, s’instal·laran dispositius de purga d’aire, manuals o
automàtics.
Els circuits tancats d’aigua estaran equipats amb un dispositiu d’expansió del tipus tancat, que
permeti absorbir el volum de dilatació del fluïd. Aquest element d’expansió s’ha dissenyat i
dimensionat seguint els criteris indicats en el capítol 9 de la norma UNE 100155. Les variacions de
longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura del fluïd
que contenen es compensaran, mitjançant compensadors de dilatació i canvis de direcció,
per tal d’evitar la trencaments en els punts més dèbils.
Les connexions entre canonades i equips accionats per motor de potència superior a 3kW
s’efectuaran mitjançant elements flexibles.

Subestació per l'escola de música
Per tal de traslladar el calor des de la xarxa fins a les instal·lacions interiors dels edificis receptor,
caldrà instal·lar una subestació basada en un intercanviador de calor, més una vàlvula
d’equilibrat del secundari, vàlvula termostàtica

de regulació de cabal, purgador d’aire i

contador d’energia integrat.
Amb la subestació s’aconsegueix traslladar el calor des de la xarxa de calor fins a l’interior de
l’edifici.
A l’interior de l’edifici es connectarà la sortida de la subsestació a la sortida de les calderes
actuals mitjançant una vàlvula 3 vies.

Subestació Escola de Música
Actualment l’edifici de l’escola de música té un consum anual de 35.000 kWh aproximadament
i una caldera amb un rendiment del 80% s’obté una càrrega tèrmica de 28.000 kWh. Si es
consideren unes 800 h d’ús anual la potència necessària és de 35 kW.
En aquest edifici s’instal·larà una subestació de 47 kW.

Tuberia preaïllada de conducció de calor
Per tal de traslladar el calor des de la font emissora fins a les instal·lacions receptores s’utilitzaran
tuberies preaïllades de PE-Xa del tipus que es mostra a la següent imatge.
Amb la subestació s’aconsegueix traslladar el calor des de la xarxa de calor fins a l’interior de
l’edifici.
A l’interior de l’edifici es connectarà la sortida de la subsestació a la sortida de les calderes
actuals mitjançant una vàlvula 3 vies tot-res.

Tuberia preaïllada de conducció de calor
Per tal de traslladar el calor des de la font emissora fins a les instal·lacions receptores s’utilitzaran
tuberies preaïllades de PE-Xa del tipus que es mostra a la següent imatge.

Imatge de la tuberia utilitzada

Aquest tipus de conductes estan formats per tres capes concèntriques. La primera capa (1) són
els tubs de PE-Xa amb una capa contra la difusió d’oxigen amb EVOH. Són aptes per
temperatures de servei de -40ºC fins a 95ºC i presenten una excelent resistència química i a la
corrosió. La segona capa (2) és un aïllant de PE-X amb cèl·lules amb cera fins a un 95%, tenen
una absorció a l’aigua inferior a l’ 1%, una conductivitat tèrmica inferior a 0.043 W/mK i una
densitat superior a 30 kg/m3. La coberta exterior (3) és de PE-HD espumada i amb tub coarrugat
fabricat amb extrusió contínua que presenta una alta robustesa.
La caldera de biomassa aportarà calor a la xarxa que uneix l’Escola-Institut amb l'escola de
Música
La instal·lació interior a la sala de caldera es realitzarà amb coure amb aïllament de Polietilè
expandit i dins la sala s’instal·larà la transició a tuberia preaïllada.

• Transició de tub simple a tub doble preaïllat.

Un cop ja estigui en format de tub doble preaïlllat es realitzarà un forat al forjat i es sortirà per
allà. En aquest pas, caldrà parar atenció a tancar bé les possibles filtracions, tal i com s’indica
en la següent figura.

• Passamurs de la tuberia preaïllada.

Un cop ja la tuberia estigui en l’exterior, caldrà obrir una rasa i passar-la per dins aquesta rasa
fins als diferents punts de consum .
L’extesa de la tuberia caldrà realitzar-la seguint les especificacions indicades pel fabricant.

• Estesa del tub preaïllat

Al final, caldrà deixar un esquema tipus el que es mostra en la següent figura.

• Detall de la composició de la rasa

• Imatge de la tuberia utilitzada
Des de les unitats de producció de calor de la sala de calderes, mitjançant una xarxa de
canonades d'acer, aïllades tèrmicament amb coquilla tubular d’escuma elastomèrica, estan
connectades a tots els emissors de la instal·lació. Les dimensions i longituds dels conductes
d’anada i retorn d’aigua es poden observar als plànols. Els conductes de retorn d’aigua tenen
les mateixes dimensions i longituds que les tuberies d’anada ja que segueixen el mateix
recorregut. Totes les canonades i aïllaments son existents, les úniques canonades a modificar i a
instal·lar seran les que donaran servei a la nova sala de calderes.
Tal i com s’ha esmentat, s’aïllaran les canonades que passin per llocs que no estiguin
climatitzats amb escumes elastomèriques amb gruixos segons les taules de la IT 1.2.4.2.1.2. del
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. En tot cas, la temperatura superficial no
servà superior a 15ºC de la temperatura ambient i es col·locarà un aïllament tal que eviti la
formació de condensacions superficials.
L’aïllament tèrmic dels conductes serà el suficient per tal de que la pèrdua de calor per les
seves parets no sigui superior al 4% de la potència que transporten i sempre el suficient per
evitar condensacions. El material utilitzat per l'aïllament tindrà una conductivitat tèrmica de

λ

= 0,040W /(m·K )

a 10ºC. Els espessors mínims d’aïllament per a conductes i
referència ref
accessoris de la xarxa de conductes de distribució d’aire climatitzat es poden observar a la
següent taula:
Canonades interiors amb fluid interior calent
Diàmetre exterior (mm)
D ≤ 35
35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90

40,,,60
25
30
30

Temperatura del fluid (ºC)
60,,,100
100,,,180
25
30
30
40
30
40

90 < D ≤ 140
140 < D

30
35

40
40

50
50

2-5-6. PROVES I ASSAJOS
Proves parcials
Al llarg de l’execució es sotmetrà a control i proves tots els elements que indiqui el Director
D’obra. Particularment totes les unions o trams de canonades, conductes o elements que per
necessitats de l’obra hagin de quedar tapats, hauran de ser exposats per la seva inspecció o
expressament provats abans de cobrir-los.
Proves finals
Neteja interior de xarxes de distribució
Les xarxes de distribució de fluids portadors seran netejades internament abans de l’omplerta
definitiva, per tal d’eliminar pols, olis i altres materials estranys.
Un cop completada la instal·lació d’una xarxa, aquesta s’omplirà amb una solució aquosa d’un
producte detergent, amb dispersants orgànics compatibles amb els materials utilitzats en el
circuit, on la seva concentració serà la indicada pel fabricant.
Motors elèctrics
Es comprovarà el funcionament de cada motor elèctric i el seu consum d’energia en les
condicions reals de treball.
Altres equips
Es realitzarà una comprovació individual de tots els equips, en els que s’efectui una
transferència d’energia tèrmica, anotant les condicions de funcionament.
Seguretat
Comprovació del tarat de tots els elements de seguretat.
Comprovació de materials, equips i execució
Es comprovarà per part de la Direcció d’Obra que els materials i equips instal·lats es
corresponguin amb els especificats en projecte, així com la correcta execució del muntatge.
Proves hidràuliques en xarxa de canonades
Totes les xarxes de circulació de fluids portadors seran provades hidrostàticament, amb la
finalitat d’assegurar l’estanquitat, abans de quedar tapades. Es provaran a una pressió en fred
equivalent a 1,5 vegades la de treball, amb un mínim de 6 bar, d’acord amb la Norma UNE
100151.
Posteriorment es realitzaran proves de circulació d’aigua, posant les bombes en funcionament,
comprovant la neteja de filtres i mesurant pressions i, finalment es realitzarà la comprovació
d’estanquitat del circuit amb el fluid a temperatura de règim.
Proves xarxes de conductes
Els conductes de xapa es provaran d’acord amb la Norma UNE 100104.
Prova de lliure dilatació

Una vegada realitzades les proves anteriors, es portarà la instal·lació fins la tª de tarat dels
aparells de seguretat, anul·lant prèviament tots els aparells de regulació automàtica.
Durant el refredament de la instal·lació i a la finalització del mateix, es verificarà que no hi hagi
hagut deformacions en cap element o tram de la canonada i l’expansió ha funcionat
correctament.
Altres proves
Es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, seguretat i estalvi
d’energia que es dicten en les instruccions tècniques.
3-7 Sistema de control. Descripció del sistema de control.

El sistema de control , constarà de dues centrals de regulació (una per la sala de calderes de
l’Escola de música i un altra en sala de caldera de biomassa , així com el T-CONTROL de la
pròpia caldera de biomassa.
La central de regulació 2 controlara atraves d’un PLC la posada en funcionament de les
vàlvules de tres vies tot-res de primari i secundari de l’intercanviador de calor de la sala de
caldera de l’escola de música, en funció de la circulació de fluxe en el secundari, així com les
temperatures de impulsió i retorn del primari.
La central de regulació 1 controlarà el funcionament de la bomba de secundari de la sala de
caldera de biomassa per alimentació a sala de caldera de l’Escola de música, en funció de les
temperatures de impulsió i retorn.
El T-control incorporat a la caldera de biomassa, s’encarregarà de tenir el dipòsit d’inercia a
temperatura preassignada, segons sondes superior e inferior i el control d’anticondensació de la
caldera de biomassa.

4- DADES ENERGÈTIQUES I AMBIENTALS
4-1- Consums energètics i emissions estalviades.

5- DADES ECONÒMIQUES

5-1-Inversió. Pressupost desglossat per capítols

5-2-Estalvis econòmics previstos amb combustible fòssil.
Tal i com es pot observar en la taula de l’apartat 4-1. el cost amb gasoil dels dos edificis és de
9.668 € anuals amb combustible fòssil.
Si el mateix consum energètic anual es tradueix a cost amb estella forestal, serà de 3.340
€.Aleshores l’estalvi anual és de 6.328 €.
5-3-Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal.lació.
5-3-1 Paràmetres financers emprats i flux de caixa de projecte
La instal·lació de biomassa es calcula que tindrà una vida útil de 21 anys, basant-nos amb
documentació de l’IDAE, ICAEN i les consultes realitzades a diversos fabricants de calderes.
Amb aquesta vida útil es recupera perfectament la inversió realitzada.
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ajuntament sant joan abadessas

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
POTÈNCIA:
INVERSIÓ:
Inversió específica:
Subvenció: 58% s/inversió
Pagament inicial: 30% s/inversió
Préstec: 42% s/inversió

12

0,0

Pagament interessos
Pagament principal
Total quota prestec

RELACIÓ AMB PROVEÏDOR
0,50% s/Inversió
0,50% s/Inversió

133.642 kWh/any

retràs subvenció: 1 anys

Tipus d'interès:
Termini finançament:
Comissió obertura i estudi:
7
8
9

3,5%
10 anys
1,00%
10

100%
0%

Pagament inicial
2on pagament

1
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6
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2,00%
8,57

2,00%
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839,7
5.691,8
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5.891,0
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434,3
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6.531,5

220,9
6.310,6
6.531,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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PAGAMENTS A PROVEÏDOR
129.333,0
BALANÇ TRESORERIA
Entrades

129.333,0
Valor de l'energia
Préstec
Subvencions

Sortides
Pagaments al proveïdor
Despeses suportades
Préstec

54.319,9
75.013,2
183.652,9
129.333,0
54.319,9

Balanç Final per a ajuntament sant joan abadessas
-54.319,9
Balanç final acumulat
-54.319,9
VAN a 20 anys 57.855,3
taxa descompte: 5%

Marge brut acumulat

0,0
Punta de finançament 54.319,9 EURO
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12.397,7
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0,0
1.345,6
6.531,5

7.904,0
0,0
1.372,5
6.531,5

7.931,4
0,0
1.399,9
6.531,5

7.959,4
0,0
1.427,9
6.531,5

7.988,0
0,0
1.456,5
6.531,5

8.017,1
0,0
1.485,6
6.531,5

8.046,8
0,0
1.515,3
6.531,5

8.077,1
0,0
1.545,6
6.531,5

1.576,6
0,0
1.576,6
0,0

1.608,1
0,0
1.608,1
0,0

1.640,3
0,0
1.640,3
0,0

1.673,1
0,0
1.673,1
0,0

1.706,5
0,0
1.706,5
0,0

1.740,7
0,0
1.740,7
0,0
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0,0
1.775,5
0,0

1.811,0
0,0
1.811,0
0,0

1.847,2
0,0
1.847,2
0,0

1.884,1
0,0
1.884,1
0,0

1.921,8
0,0
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0,0
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0,0
1.960,3
0,0
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0,0
1.999,5
0,0
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0,0
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0,0

2.080,2
0,0
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0,0
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0,0
2.121,8
0,0
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0,0
2.164,3
0,0

2.207,6
0,0
2.207,6
0,0

2.251,7
0,0
2.251,7
0,0

74.663,7
20.343,8

167,8
20.511,6

221,6
20.733,2

275,7
21.008,9

411,8
21.420,8

550,7
21.971,5

692,4
22.663,9

836,8
23.500,7

984,2
24.484,9

1.134,5
25.619,4

7.819,3
33.438,8

7.975,7
41.414,5

8.135,2
49.549,7

8.297,9
57.847,6

8.463,9
66.311,5

8.633,2
74.944,7

8.805,8
83.750,6

8.982,0
92.732,5

9.161,6
101.894,1

-47.595

-40.895

-34.142

-27.335

-20.392

-13.309

-6.086

1.283

8.798

16.464

24.284

32.259

40.395

48.693

57.157

65.790

74.596

83.578

92.739

9.344,8
9.531,7
9.722,4
9.916,8 10.115,1 10.317,4 10.523,8 10.734,3 10.949,0 11.167,9
111.238,9 120.770,7 130.493,0 140.409,8 150.525,0 160.842,4 171.366,2 182.100,5 193.049,4 204.217,3

102.084

6- CALENDARI D’EXECUCIÓ

OBRA: XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA FORESTAL DE 150 KW
EMPLAÇAMENT: CARRER DURAN I REYNALS 1
MUNICIPI: SANT JOAN DE LES ABADESSES
COMARCA: EL RIPOLLÈS

PROGRAMACIÓ DE LES OBRES
MESOS

ACTIVITATS
1

2

Obra executada / mes

23.459,21

67.166,19

Total acumulat

23.459,21

90.625,40

01 Condicionament de les sales
de caldera i construcció sitja
02 Xarxa de calor i abastament de serveis
03 Instal·lació de caldera de biomassa
i elements complementaris
03.01 Inst. Caldera i elem. comp.
03.02 Sistema alim. estella
03.03 Equip generador de calor
03.04 Xemeneia i comp. hidràulics
03.05 Inst. elèctrica i de control
03.06 Inst. protecció contra incendis
03,07 Col·lector hidràulic
04 Seguretat i salut - Control de qualitat
05 Projecte legalització instal·lació
06 Impevistos i reposicions

Dades en euros sobre el pressupost d´execució material (PEM)

3

4

5

6

7- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
La construcció projectada reemplaça a una construcció existent i per tant no es modifica cap
paràmetre urbanístic.
-

L’alçada de la sala es de 2.30 m mesura presa des de la rasant, fins la part superior del
forjat. (Veure plànols de façana i secció)

-

Els tancaments interiors de la sitja es portaran a terme a base de murs d’obra de fàbrica
de 15 cm. de gruix, remolinats i pintats.

-

Es realitzaran les ventilacions necessàries de la càmara d’aire i la sitja, així com la sala de
caldera.

-

El forjat de la sala i sitja s’injectarà amb morter de perlita, per tal de crear un REI- 120
minuts

-

El paviment de la sitja es farà un forjat sanitari ventilat amb peces de PP de 10 cm, amb
xapa de compressió de 6 cm, acabat amb paviment de formigó lliscat.

-

Es desplaçarà la porta d’entrada a la sala de caldera desde l’exterior i es tapiarà
l’escala interior.

Sanejament
Tindrà la capacitat suficient per l’evacuació de les de buidat de la instal·lació de calefacció.
S’excavarà una rasa per la xarxa de desguàs amb tubs de PVC amb un pendent d’un 2%, en
els quals es connectarà la bunera, les unions es segellaran amb coles sintètiques, impermeables,
de gran adherència. La instal·lació de la xarxa es connectarà a la xarxa existent de la sala.
Estructura
L’estructura es realitzarà a base de murs d’obra de fàbrica.
Serralleria
La porta d’accés serà de 1,80x2,20 m. d’acer galvanitzat prelacat de color gris.
Accions en l’edificació Norma DB-SE AE: “Acciones en la Edificación”
Accions preses pel Càlcul
Les accions adoptades en el càlcul són les preceptives segons el “CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN”. DB-SE AE: “Acciones en la Edificación”
Acció Gravitatòria
Les accions gravitatòries considerades són: pes propi dels elements resistents, càrregues
permanents i sobrecàrregues.
a) Acció del terreny:
Actualment, no es té cap constància que aquesta zona estigui afectada per cap tipus de
problemes d’inestabilitat, lliscaments o esfondraments, ni tampoc que hagi tingut algun ús
anterior conflictiu que pugui donar lloc a problemes ocults. A la vista de tota la informació

recollida en aquest informe es recomana que es realitzi una fonamentació superficial per mitjà
de sabates corregudes i/o sabates aïllades.
g) Altres valors tinguts en compte:
Formigó fonaments: Rck=250 Kg/ m²
Formigó paviments: Rck=250 Kg/ m²
Acer estructural: B-500 S
Acer laminat: A-42-b
Fatiga de càlcul de l’acer laminat: 1200 Kg/ cm²
Fletxa màxima: L/400
Pes del formigó armat: 2500 Kg/ m3
Coeficients de seguretat:

Formigó :Y=1,5
Acer :Y=1,15
Càrregues :Y=1,6

Control de Qualitat
En aquest apartat es defineixen els plecs de condicions i el programa dels controls que s’han de
fer segons el Decret 375/1988 d’1 de desembre (D.O.G. 28-12-88). Els controls als que fa
referència, justifiquen l’acceptació o rebuig del material utilitzat a l’obra i suposem una millor
garantia en el seu ús.
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar en els laboratoris, seran fets en els que
estiguin acreditats per un organisme oficial.
Plec de condicions de control
Acer corrugat
En funció dels coeficients de seguretat adoptats en el càlcul i la representació del certificat de
garantia del fabricant, segell AENOR, només es faran controls propis de la recepció del
material: Identificació, característiques geomètriques, diàmetre de les barres, bon estat
aparent, etc. D’acord amb l’Instrucció EHE-08.
Ciment
No es poden utilitzar ciments que corresponguin a tipus No homologats o sense certificat o
qualitat reconeguda per AENOR. Es faran controls propis de la recepció del material:
Identificació, homologació, distintiu de qualitat o certificat de conformitat oficial. D’acord amb
la instrucció EHE-08
Aigua
Només s’efectuaran anàlisis de l’aigua quan no es tinguin antecedents sancionats com
acceptables, o en cas de dubte.
Perfils laminats i buits
En funció dels coeficients de seguretat adoptats en el càlcul i la presentació dels certificats de
garantia del fabricant, només es faran els controls propis de la recepció del material:
Identificació del tipus d’acer i fabricant, característiques geomètriques, estat aparent, etc.
D’acord amb la instrucció EHE-08.

Maons ceràmics tipus perforat no vist
S’utilitzaran maons ceràmics del tipus perforat no vist que tingui un segell de qualitat INCE,
marca N o equivalent a la UE, o el certificat de fabricant en vigor.
Elements resistents
Els elements resistents que s’utilitzin a l’obra per la construcció del forjat unidireccional, hauran
de disposar de la corresponent autorització administrativa en vigor.
Aïllament tèrmic en general
S’utilitzaran el materials per a l’aïllament tèrmic previstos en del projecte, els quals hauran de
disposar de marca N, o equivalent en vigor i presentar un bon estat aparent.
No s’acceptarà l’ús de poliestirens expandits que no estiguin homologats i que no disposin del
certificat de conformitat expedit per la “Comisión de vigiláncia y certificación del Ministerio de
Indústria i Energia”. A la recepció del material s’efectuaran els següents controls: Identificació,
homologació, segell de qualitat, certificat de conformitat, gruix i densitat.
Aïllament acústic
S’utilitzaran aïllaments acústics amb disposició de segell o marca de qualitat. A la recepció del
material s’efectuaran els següents controls: Identificació, homologació, segell de qualitat,
certificat de conformitat, gruix i densitat.
Aïllament contra el foc
Es preveu la utilització d’elements constructius amb característiques de resposta al foc
especificades i/o materials de protecció contra incendis amb disposició de certificats a normes
UNE o a especificacions del Codi tècnic de l’edificació document DB-SI.
Programa de controls
Perfils laminats i buits
Per cada lot es comprovarà l’absència de desperfectes aparents, el compliment de les
característiques geomètriques i la identificació del fabricant i del tipus d’acer.
Acers
Per a cada partida que arribi a l’obra es formarà un lot per diàmetre i fracció de 20 Tn . Per
comprovar :
•
•

Identificació fabricant i tipus
Absència de desperfectes aparents (fissures en zones de doblegament i ganxos
d’ancoratge, rovell... )

Formigó control estadístic
Per cada pastada a controlar :
•
•
•

Es revisarà l’albarà de subministrament.
Es determinarà la seva consistència.
Es fabricarà provetes per trencar segons la EHE-08

Maons ceràmics tipus perforat no vist

Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus P/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu
equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions
de recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon estat aparent,
està correctament identificat i que es correspon amb el descrit en la documentació.
Elements resistents
Per cada lot, cal comprovar, abans de realitzar la recepció dels elements constitutius dels
forjats, que aquests tenen la corresponent autorització administrativa, o en el seu cas
autorització d’ús, i que aquesta sigui vigent en el moment de la construcció del forjat. Alhora,
cal comprovar que les característiques físico-mecàniques d’aquest elements són iguals o
superiors al que es prescriu al projecte d’execució.
Un cop realitzades aquestes comprovacions, si són satisfactòries, es procedirà al control de
recepció dels elements resistents.
En el cas que els elements resistents estiguin en possessió d’un distintiu de qualitat, no caldrà
realitzar el control dels gruixos de recobriment mínims.
A més, un cop executada l’estructura , caldrà el certificat que acompanya l’autorització
administrativa, emès pel fabricant, que testimoniï que el subministrament dels elements resistents
s’ha fet d’acord amb la corresponent autorització administrativa.
Aïllaments tèrmics en general
Per cada lot es comprovarà la documentació, la identificació del fabricant i tipus, l’absència
de desperfectes aparents així com les marques acreditatives que estan en possessió de marca
N o equivalent en vigor.
Aïllaments acústics
Per a cada lot, es comprovarà que els materials subministrats en obra corresponguin als
especificats en el Plec particular de Condicions, que el material no hagi sofert deteriorament
durant el transport, i que a l’etiqueta hi consti el Segell o Marca de qualitat i totes les
característiques exigides.
Protecció contra el foc
Per cada lot de material comprovarem, a l’arribada a l’obra, que està en possessió de
certificats i que la documentació lliurada pel fabricant és correcta segons el projecte i el
Reglament de Seguretat contra incendis en establiments Industrials i/o Codi tècnic de
l’edificació document DB-SI. Per cada element constructiu diferent es comprovarà el
compliment de les característiques de comportament davant el foc exigides.

Gestió de residus de la construcció i demolició. (Compliment Reial Decret 105/2008 de 1 de
Febrer).
Els residus generats a l'obra seran els propis de moviment de terres i els sobrants dels propis
materials utilitzats a la construcció de l’obra.
Donades les característiques de l’obra, els residus de construcció, que la mateixa obra produirà,
serà els següents:
1.- Terres naturals degudes a l’excavació.2.- Sobrants de materials varis.1.- Respecte al primer tipus de residus, el terreny i capa vegetal, provenint de l’excavació dels
fonaments, resulta aproximadament:

2.- Respecte al segon tipus de residus, que són els sobrants dels propis materials de construcció
utilitzats en la construcció; d’acord amb les superfícies a construir, els residus resultants d’aquest
apartat serà:

Superfície construcció principal = 56,41 m2
- Enderroc
- Sobrant d’ejecucció (en general)
- Embalatges
- Fustes + plàstics + paper + cartró + metalls

58 m³
50 kg/m3
50 kg/m3
100 kg/m3

Total residus sobrants de materials

200 kg/m3

Subtotal = 58 m3 x 200 kg/m3 = 11.600 Quilos

Tots els residus es portaran a un abocador autoritzat, excepte els residus com plàstics, paper,
cartró que es portaran a contenidors públics de reciclatge.
Conclusió.
Amb aquesta memòria tècnica es vol haver descrit d’una manera senzilla i entenedora la
instal·lació descrita a l’encapçalament de l’escrit. S’ha volgut marcar una pauta a l’hora
d’executar la instal·lació; això no vol dir que aquesta pugui sofrir modificacions, sempre
emparades per reglament, que després seran reflectides al corresponent certificat de final
d’obra, si s’escau.

Sant Joan de les Abadessas, Setembre de 2015
El tècnic Autor del projecte

8- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DADES DEL PROMOTOR
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSAS
ADREÇA: Plaça Major, 3.
POBLACIÓ: Sant Joan de les Abadessas (RIPOLLÈS)
TELÈFON DE CONTACTE: 972.72.01.00
DADES DE LA INSTAL.LACIÓ
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ: Instal·lació d’una xarxa de distribució de calor
OBRA: Projecte bàsic i executiu per a la instal·lació d’una xarxa de distribució de calor de 150
KW.
EMPLAÇAMENT: Carrer Duran i Reynals, 1
DATA PREVISTA INICI D’OBRA: Agost 2015
DATA PREVISTA ACABAMENT D’OBRA: Novembre 2015
NOMBRE ESTIMATIU DE TREBALLADORS: 4
DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIES DE SEGURETAT
NOMBRE DE PROJECTISTES : 1
PREVISIÓ NOMBRE EMPRESES INSTAL.LADORES-CONSTRUCTORES : 1
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE ELABORACIÓ PROJECTE : NO
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE EXECUCIÓ DE L’OBRA : NO
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Aplicant aquest estudi bàsic, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut, d’acord amb
l’article 7 del R.D. 1627/1997.
RISCS ESPECIALS
HI HA PREVISTOS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCS ESPECIALS: NO

Relació

Mesures de prevenció

IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES
Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres
DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL
RISC
Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos a superfícies de
resistència dubtosa.
Instal·lacions de
subministrament d’energia
Vies i sortides d’emergència

PREVISIÓ MESURES PREVENTIVES

SI

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

SI

Instal·lacions s’ajustin a les
normatives específiques.
Lliure d’obstacles, senyalitzades i
suficientment il·luminades.
Recorreguts de menys de 25 m.
Fins a una sortida segura.
Segons DB-SI del Codi Tècnic de
l’Edificació.
Elements d’extinció fàcilment
accessibles i manipulables.

SI

Detecció i lluita contra
incendis

SI

Ventilació
Exposició a riscs particulars
Temperatura
Il·luminació

SI
NO
SI
SI

Portes i portals
Seguretat

SI

Vies de circulació i zones
perilloses
Molls i rampes de càrrega
Espais de treball
Primers auxilis

SI

Serveis higiènics
Locals de descans o
allotjament
Dones embarassades i
mares lactants.

NO
SI
SI
SI
NO
NO

PROTECCIONS
TÈCNIQUES

Extintors mòbils de
Pols polivalent de
6 Kg. a menys de
15 m. del lloc de
treball

Segons RD. 486/1997
Segons RD. 486/1997
Llum natural i/o artificial.
Lluminàries fixes ò
Il·luminació mínima 100 lux
portàtils
Sistema que impedeixi la sortida
de portes correderes dels rails.
Sistema de seguretat que
impedeixi la baixada de les
portes que obrin cap dalt.
Senyalització visible.
Les portes mecàniques
disposaran de paro emergència
fàcilment identificables i en cas
de fallada d’energia s’obriran
manualment.
Traçat marcat i segur.

Segons RD. 486/1997
Cartell amb adreça i nº telèfon
del servei local urgències.
Segons R.D. 486/1997

Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l’interior dels locals

DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL
RISC

PREVISIÓ

MESURES PREVENTIVES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos a superfícies de
resistència dubtosa.
Portes d’emergència

SI

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

SI

Ventilació
Temperatura
Terres, parets i sostres del local

SI
SI
SI

Lliure d’obstacles,
senyalitzades i suficientment
il·luminades.
Recorreguts de menys de 25
m. fins a sortida segura.
Han d’obrir-se cap a l’exterior
i no estaran tancades. No
podran ser portes correderes
ni giratòries.
Segons R.D. 486/1997
Segons R.D. 486/1997
Superfícies llises, sense forats o
plans inclinats perillosos, fixes,
estables i no relliscats.
Murs, terres i sostres nets.
Els embans transparents es
senyalitzaran i estaran
fabricats amb materials
segurs.

Finestres i vans d’il·luminació
central.
Portes i portals

NO

Vies de circulació
Escales mecàniques i cintes
rodants
Dimensions i volum d’aire
en els locals

SI
NO

SI

SI

Sistema que impedeixi la
sortida de portes correderes
dels rails.
Sistema de seguretat que
impedeixi la baixada de les
portes que obrin cap dalt.
Senyalització visible.
Les portes automàtiques
disposaran de paro
d’emergència fàcilment
identificables i en cas de
fallada d’energia s’obriran
manualment.
Traçat marcat i segur

Segons R.D. 486/1997

PROTECCIONS
TÈCNIQUES

Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l’exterior dels
locals

DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL
RISC

PREVISIÓ MESURES PREVENTIVES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos a superfícies de
resistència dubtosa.
Caiguda d’objectes

SI

Verificació estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

SI

Caigudes d’altura

SI

Proteccions personals.
Els materials, equips i eines
de treball es col·locaran
de forma que s’impedeixi
la seva caiguda.
Proteccions de caigudes
d’alçada superior a 2 m.

Factors atmosfèrics
Pluja i/o vent fort
Bastides i escales
Aparells elevadors.
Vehicles i maquinària

SI
NO
NO
SI

Instal·lacions, màquines i
equips
Moviment de terres i
excavacions
Estructures metàl·liques o de
formigó, encofrats i peces
prefabricades pesades.
Caigudes, cops, talls,
punxades a mans i peus.
Instal·lacions de distribució
d’energia
Altres treballs específics

SI
SI
SI

SI

Prohibició de treballar en
cas de pluja o vent fort.

PROTECCIONS
TÈCNIQUES

Casc homologat.

Baranes resistents,
de 90 cm
d’alçada amb
vora de protecció
i passamà
intermig.
Cinturó de
seguretat.
Vestit
impermeable.

Revisió i inspecció s/norma.
Conductors i/o operadors
especialitzats.
Revisió i inspecció s/norma.
Operadors especialitzats.
Talussos i apuntalaments.
Casc homologat
Guants de cuir
Proteccions personals
Casc homologat
Guants de cuir
Botes de
seguretat
Segons normatives
específiques.

Sant Joan de les Abadessas, Setembre de 2015
El tècnic Autor del projecte

9.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CONDICIONS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals i Particulars comprèn el conjunt de
normes de disseny aplicables als diferents elements del Projecte, les característiques que
han de complir els materials emprats a la seva construcció, les tècniques a seguir en la
seva col·locació a l'obra i les que han de manar l'execució de qualsevol tipus
d’instal·lació i obres accessòries i dependents, així com les normes i criteris d'amidament
de les obres executades.
0.- GENERALITATS
0.01. Documents del Projecte
El present Projecte consta dels següents documents: Memòria i annexos, plànols, plec de
condicions facultatives, i pressupost.
El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria.
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que
són d'acompliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests
documents, en cas de licitació sota pressupost són:
- Plànols
- Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i
Prescripcions Tècniques Particulars)
- Quadre de Preus núm. 1
- Pressupost Total
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts
per la Memòria amb tots els seus annexos, els Amidaments, els Pressupostos Parcials i el
Quadre de Preus núm. 2.
Els esmentats documents informatius representen, únicament, una opinió fonamentada
de l'Administració, sense que això suposi que aquesta es responsabilitzi de la certesa de
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a
complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base
del Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les
condicions del Contracte, basant-se en les dades contingudes als documents informatius
(com per exemple, preus de base del personal, maquinària i materials, fixació de lloseres,
préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de
l'explanació, justificació de preus, etc.). llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.
El Contractista és, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents
informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
contingudes en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval allò que s'ha prescrit
en aquestes darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les
Prescripcions Tècniques Generals, contingudes en el Plec de Condicions Tècniques
Generals.

Allò que s'esmenta al Plec de Condicions i a més a més als Plànols, o a l'inrevés, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a judici
del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes
tinguin preu al Contracte.

0.02. Obligacions del Contractista
El Contractista designarà el seu "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les
clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat.
En relació a "l'Oficina d'Obra" i al "Llibre d'Ordres i Assistències", model del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de
l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals. El Contractista està obligat a
dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a la licitació. El personal
del Contractista col·laborarà amb la Direcció Facultativa per al normal acompliment de
les seves funcions.

0.03. Acompliment de les Disposicions vigents
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11,16,17 i 19 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per l'emmagatzematge i utilització
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat al Codi de
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que,
directament o indirectament, calguin per a l'acompliment del Contracte.

0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de
l'Estat i per la Clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats
fets malbé, indemnitzant les persones o les propietats que resultin perjudicades. El
Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius,
llacs i dipòsits d'aigua, això com la del medi ambient per l'acció de combustibles, olis,
lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra les servituds afectades, al
mateix temps que refer-les a la seva finalització, conforme estableix la Clàusula 20 de
l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, sent a càrrec del Contractista els
treballs necessaris per a tal fi.

0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en urbanitzacions de l'Institut Català
del Sòl
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de
l'Estat i per les Clàusules Administratives Generals.
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, en les urbanitzacions de
l'Institut Català del Sòl , tots aquells serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant les
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures

necessàries per tal d'evitar malmetre els serveis existents, durant la realització de les obres.
En qualsevol cas no tindrà dret a abonament per cap obra realitzada en substitució o
reparació dels serveis existents, i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin
causar.
En cas d'haver d'excavar a la vora de zones de serveis (voravies) es podrà optar entre
excavació alterna de pous de recalçar o mètodes especials d'entibat o bé excavació
normal i reposició dels serveis. En cap cas la problemàtica esmentada podrà originar un
sobrepreu del contracte ja que, per indicar-se expressament en el present Plec, el
Contractista haurà d'incloure els esmentats conceptes en el càlcul de la proposició
econòmica.

0.06. Despeses a càrrec del Contractista
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, aniran a càrrec del Contractista, si al Contracte no es preveu
explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària, grues, protecció
d’instal·lacions existents etc.
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot
deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals.
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de
l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució, excepte els corresponents
a Expropiacions i a Serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris
contractats.
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral
provisional de protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa i d'acord
amb les Ordenances municipals al respecte, que romandrà fins que l'Administració ordeni
la seva retirada.
- Despeses de col·locació del rètol d'obra, segons model que facilita l'Administració
actuant.
- Despeses de realització dels assaigs, previstos al Programa de Control de Qualitat, per
part de Laboratori homologat.

0.07. Replanteig de les obres
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de
materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri
necessaris per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots el materials, equips i ma
d'obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

0.08. Materials

A més del que es disposa a les clàusules 15,34,36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives
Generals, hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials fossin fixades als Documents Contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització
expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar
aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec
de Clàusules Administratives Generals.
Si per no acomplir les prescripcions tècniques del present Plec, es rebutgen els materials,
que figuren com a utilitzables sols als documents informatius, el Contractista tindrà
l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això
tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a la utilització de préstecs, i es
farà càrrec a més, pel seu compte, de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc.
que se'n derivin del seu ús.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessàries, tant pel que fa referència a la qualitat com a la quantitat.
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra, matèries la procedència de les
quals no hagi estat aprovada pel Director.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra, hauran de ser, a judici del Director de les Obres,
de qualitat suficient, prioritàriament amb Segell de Qualitat, malgrat que no s'especifiqui
expressament al Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més
completa de les definides a la normativa de l'apartat 0.17.

0.09. Obres provisionals
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i
als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o a les
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comportin les
esmentades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si
fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que al Capítol II o altre Document contractual
es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu
figurin al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades mitjançant fixació de Preu
Contradictori.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les
obres, a judici de la Direcció, no seran d'abonament, sent, per tant, conveniència del
Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, accessos, pujades, ponts provisionals, etc.
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per al transport de materials a l'obra, o per
als accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones
condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec
del Contractista.

0.10. Abocadors
Llevat d'una manifestació expressa, contrària al Capítol II del present Plec, la localització
d'abocadors legals, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec
del Contractista.
Ni la distància més gran als abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del
preu unitari, que s'inclourà als annexos de la Memòria, ni l'omissió a l'esmentada
justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar
que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a
l'abocador, sempre que als documents es fixi que la unitat inclou aquest transport.
Els diferents tipus de materials que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran
motiu de sobrepreu, per considerar-se inclosos als preus unitaris del Contracte.
Si als Amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut
de l'excavació, de l'aplanament, i dels fonaments o rases ha d'utilitzar-se com a terraplè,
replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material, per no acomplir les
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar-lo als abocadors, sense
dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a cap tipus
d'increment del preu del Contracte, per haver d'emprar majors quantitats de material
procedent de préstecs.
El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament a les zones baixes de les parcel·les,
amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament.
Les despeses de l'esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.

0.11. Explosius
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a tal efecte,
completades amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció de l'Obra.
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos
comportin.
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en
matèria d'explosius i execució de voladures.
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que
consideri perillosos, malgrat que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el
Contractista de la responsabilitat dels danys causats.
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir el públic
del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en
qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat.
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització
d'explosius.

Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica
amb retro-excavadora o martell-picador no seran objecte de sobrepreu, i s'abonaran al
preu únic d'excavació.

0.12. Servituds afectades
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del Plec de
Clàusules Administratives Generals. A aquest efecte, també es consideraran servituds
relacionades al Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides als Plànols del
Projecte.

0.13. Preus unitaris
El preu unitari que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
Amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament a allò que es prescriu a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1,
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i
encara que no figuri a la descomposició de preus, el següents conceptes:
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs,
manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
ets; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o accidentalment necessàries, per
tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus núm. 2, són
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar
cap modificació dels preus en lletra del Quadre de Preus núm. 1 per les unitats totalment
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de
Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres figura una advertència a l'efecte.
Fins i tot, a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals
i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de material
bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per
a completar la unitat d'obra; dosificació, qualitat de material, proporció de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats extrems no podran argüir-se
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que aquests s'han fixat
a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts a un Document
fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra
que figura als corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó anunciativa,
per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això les
operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es
consideraran inclosos al preu unitari corresponent.
Tots els material i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o
complementàries a la unitat d’obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si
es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser
motiu de sobrepreu del Contracte.

0.14. Partides alçades
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques
Particulars, els Quadres de Preus o els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran
íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula la Clàusula 52
del Plec de Clàusules Administratives Generals. Pel que respecta a les partides alçades "a
justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques o altres, aquestes s'abonaran
segons factura de les Companyies Distribuïdores afectades.

0.15. Termini de garantia
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció
Provisional, llevat que altre document del Contracte modifiqui expressament aquest
termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres sota el mateix Contracte.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'Article 171 del Reglament
General de Contractació de l'Estat.

0.16. Conservació de les obres
Definició.
Es defineix com a conservació de l'Obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja,
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació
s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
A més del que es prescriu al present Article, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22
del Plec de Clàusules Administratives Generals.
El present Article serà d'aplicació des de l'Acta d'inici de les Obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del
Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves
proposició econòmica, les despeses corresponents a la vigilància, les reposicions
esmentades o les assegurances que siguin convenients. Es tindran en compte,
especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el període
de garantia, ja que s'entenen incloses al concepte de guarderia, a compte del
Contractista.

0.17. Disposicions aplicables
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran
d'aplicació les disposicions següents:
1. ACCIDENTS GREUS

−

Reial Decret 1196/2003 Directriu bàsica de protecció civil per al control i
planificació davant del risc d’accidents en els que intervenen substàncies perilloses.
BOE.Nº 242. 09-10-2003

−

Reial Decret 1254/1999 Mesures de control de riscos inherents a accidents greus en
els que intervinguin substancies perilloses. BOE.Nº 172. 20-07-1999
Modificacions:

Derogació
parcial:
−

Decret 174/2001 d’aplicació del Reial Decret 1254/1999 a Catalunya. DOGC.Nº
3427. 10-07-2001
Derogació
parcial:

−

Corr.err. Reial Decret 1254/1999. BOE.Nº 264. 04-11-1999
Reial Decret 119/2005. BOE.Nº 36. 11-02-2005
Reial Decret 948/2005. BOE.Nº 181. 30-07-2005
Sentència 20-01-2009. BOE.Nº 67. 19-03-2009 (paràgraf 2 del
art. 2)

Decret 30/2010, Reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de
seguretat industrial. DOGC.Nº 5582. 08-03-2010 (art. 16 a 20)

Instrucció 6/2003 DGCSI Revisió del protocol EIC 10/2001 sobre dictamen de
seguretat relatiu a les activitats industrials afectades pel Reial Decret 1254/1999 i el
Decret 174/2001
Modificació:

Instrucció 11/2008 SIE

−

Instrucció 14/2008 SIE Criteris per la realització d’anàlisis quantitatives de risc a
Catalunya (purple book i criteris complementaris)

−

Instrucció 7/2009 SIE Requeriment de les anàlisis quantitatives de risc als
establiments afectats per la legislació d'accidents greus a Catalunya.

−

Llei 12/2008, de seguretat industrial. DOGC.Nº 5191. 08-08-2008

−

Decret 30/2010, Reglament de desplegament de la Llei 12/2008 de seguretat
industrial. DOGC.Nº 5582. 08-03-2010

2. INSTAL·LACIONS
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

−

Reial Decret 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). BOE.Nº 224.
18-09-2002
Modificació:

−

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

−

Sentència 17-02-2004. BOE.Nº 82. 05-04-2004
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008

Decret 363/2004, procediment administratiu d’aplicació REBT. DOGC.Nº 4205. 2608-2004

Modificació:

Decret 74/2007. DOGC.Nº 4852. 29-03-2007

−

Resolució ECF/4548/2006, Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa. DOGC.Nº 4827.
22-02-2007

−

Reial Decret 1890/2008, Reglament eficiència energètica instal·lacions
d’enllumenat exterior. BOE.Nº 279. 19-11-2008

−

Instrucció 7/2003 sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió

−

Instrucció 9/2004 sobre condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de
Baixa Tensió d'habitatges

−

Instrucció 10/2005, de 16-12-2005, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la
qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal·lacions d'energia
elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d' inspecció periòdica
APLICABLE FINS EL 18-09-2010

−

Resolució per la qual s'aprova el model del certificat d'instal·lació elèctrica de
baixa tensió i el model del butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques a
efectes de rehabilitació de locals

−

Aclariment a la ITC-BT 28 del REBT sobre canalitzacions elèctriques en locals de
pública concurrència

Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació
−

Reial Decret 3275/1982. Reglament Centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació. BOE.Nº 288. 01-12-1982

−

Resolució 19-06-1984. Normes sobre ventilació i accés de determinats centres de
transformació. BOE.Nº 152.26-06-1984

−

Ordre 06-07-1984 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament Centrals
elèctriques, subestacions i centres de transformació. BOE.Nº 183. 01-08-1984
ITC MIE RAT 01 Terminologia
ITC MIE RAT 02 Normes d’obligat compliment i fulles interpretatives
ITC MIE RAT 03 Homologació de materials i aparells per a instal·lacions d’alta
tensió
ITC MIE RAT 04 Tensions nominals
ITC MIE RAT 05 Circuits elèctrics
ITC MIE RAT 06 Aparells de maniobra de circuits
ITC MIE RAT 07 Transformadors i autotransformadors de potencia
ITC MIE RAT 08 Transformadors de mesura i protecció
ITC MIE RAT 09 Proteccions
ITC MIE RAT 10 Quadres i pupitres de control
ITC MIE RAT 11 Instal·lacions de acumuladores
ITC MIE RAT 12 Aïllament
ITC MIE RAT 13 Instal·lacions de posta a terra
ITC MIE RAT 14 Instal·lacions elèctriques d’interior
ITC MIE RAT 15 Instal·lacions elèctriques d’exterior
ITC MIE RAT 16 Instal·lacions sota envoltant metàl·lica fins a 75,5 kV: conjunts
prefabricats

ITC MIE RAT 17 Instal·lacions sota envoltant aïllant fins a 36 kV: conjunts
prefabricats
ITC MIE RAT 18 Instal·lacions sota envoltant metàl·lica fins a 75,5 kV o superiors,
aïllades amb hexafluorur de sofre (SF6)
ITC MIE RAT 19 Instal·lacions privades connectades a xarxes de servei públic
ITC MIE RAT 20 Avantprojectes i projectes
Modificacions:

−

Ordre 18-10-1984. BOE.Nº 256. 25-10-1984

ITC MIE RAT 20

Ordre 27-11-1987. BOE.Nº 291. 05-12-1987
Corr.err. Ordre 27-11-1987. BOE.Nº 54. 03-031988

ITC MIE RAT 13
ITC MIE RAT 14

Ordre 23-06-1988. BOE.Nº 160. 05-07-1988
Corr.err. Ordre 23-06-1988. BOE.Nº 237. 03-101988

ITC MIE RAT 01
ITC MIE RAT 02
ITC MIE RAT 07
ITC MIE RAT 08
ITC MIE RAT 09
ITC MIE RAT 15
ITC MIE RAT 16
ITC MIE RAT 17
ITC MIE RAT 18

Ordre 16-04-1991. BOE.Nº 98. 24-04-1991

ITC MIE RAT 16

Ordre 10-03-2000. BOE.Nº 72. 24-03-2000
Corr.err. Ordre 10-03-2000. BOE.Nº 250. 18-102000

ITC MIE RAT 01
ITC MIE RAT 02
ITC MIE RAT 06
ITC MIE RAT 14
ITC MIE RAT 15
ITC MIE RAT 16
ITC MIE RAT 17
ITC MIE RAT 18
ITC MIE RAT 19

Reial Decret 1955/2000 distribució, comercialització, subministrament i
procediments de autorització d’instal·lacions de energia elèctrica. BOE.Nº 310. 2712-2000
Modificació:

Corr.err. Reial Decret 1955/2000. BOE.Nº 62. 13-03-2001

−

Decret 351/1987 procediments administratius aplicables a instal·lacions elèctriques.
DOGC.Nº 932. 28-12-1987

−

Resolució ECF/4548/2006, Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa. DOGC.Nº
4827. 22-02-2007

−

Llei 18/2008, Garantia i qualitat del subministrament elèctric. DOGC.Nº 5288. 31-122008
Modificació:

Corr.err. Llei 18/2008 DOGC.Nº 5307. 29-01-2009

Instal·lacions d’alta tensió

−

Decret 351/1987 procediments administratius aplicables a instal·lacions elèctriques.
DOGC.Nº 932. 28-12-1987

−

Ordre 02-02-1990 procediment administratiu d’instal·lacions privades. DOGC.Nº
1267. 14-03-1990

Línies elèctriques d’alta tensió
−

Reial Decret 3151/1968, Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. BOE.Nº 311. 27-121968
VIGENT FINS EL 13-03-2010
Modificació:

−

Reial Decret 1955/2000. BOE.Nº 310. 27-12-2000

Reial Decret 223/2008, Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió i ITC-LAT 01 a
09. BOE.Nº 68. 19-03-2008
Modificació:

Corr.err. Reial Decret 223/2008. BOE.Nº 120. 17-05-2008
Corr.err. Reial Decret 223/2008. BOE.Nº 174. 19-07-2008
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

−

Reial Decret 1432/2008, mesures per protegir l’avifauna. BOE.Nº 222. 13-09-2008

−

Llei 18/2008, Garantia i qualitat del subministrament elèctric. DOGC.Nº 5288. 31-122008
Modificació:

Corr.err. Llei 18/2008. DOGC.Nº 5307. 29-01-2009

Producció en règim especial. Cogeneració
−

Reial Decret 1955/2000 distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització de instal·lacions d’energia elèctrica. BOE.Nº 310. 2712-2000
Modificacions:

Derogació
parcial:
−

Corr.err. Reial Decret 1955/2000 BOE.Nº 62. 13-03-2001
Reial Decret 2351/2004 BOE.Nº 309. 24-12-2004
Reial Decret 1454/2005 BOE.Nº 306. 23-12-2005
Reial Decret 616/2007 BOE.Nº 114. 12-05-2007
Reial Decret 661/2007 BOE.Nº 126. 26-05-2007
Reial Decret 485/2009. BOE.Nº 82. 04-04-2009
Reial Decret 1011/2009. BOE.Nº 149. 20-06-2009
Reial Decret 198/2010. BOE.Nº 63. 13-03-2010
Reial Decret 198/2010. BOE.Nº 63. 13-03-2010 (art. 77, 188, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199)

Reial Decret 661/2007 producció en règim especial. BOE.Nº 126. 26-05-2007
Modificacions:

Corr.err. Reial Decret 661/2007. BOE.Nº 177. 25-07-2007
Corr.err. Reial Decret 661/2007. BOE.Nº 178. 26-07-2007
Reial Decret 1578/2008. BOE.Nº 234. 27-09-2008
Reial Decret 485/2009. BOE.Nº 82. 04-04-2009
Reial Decret 198/2010. BOE.Nº 63. 13-03-2010

Derogació
parcial:
−

Reial Decret 198/2010. BOE.Nº 63. 13-03-2010 (art. 7 i 8)

Reial Decret 616/2007 foment de la cogeneració. BOE.Nº 114. 12-05-2007
Modificació:

Corr.err. Reial Decret 616/2007. BOE.Nº 116. 15-05-2007

−

Resolució 14-05-2008 Guia Tècnica de mesura i determinació calor útil, de
l’electricitat i estalvi d’energia primària de cogeneració d’alta eficiència. BOE.Nº
152. 24-06-2008

−

Decret 308/1996, Autorització d’instal·lacions de producció règim especial.
DOGC.Nº 2257. 18-09-1996

−

Índex d'aspectes que cal incloure en el projecte d'una instal·lació de producció en
règim especial. DGEM. Generalitat de Catalunya

−

Índex d'aspectes que cal incloure al projecte d'una instal·lació de règim especial
(cogeneracions, centrals)

Protecció contra incendis
−

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

−

Reial Decret 1942/1993, Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis
(RIPCI). BOE.Nº 298. 14-12-1993
Modificacions:

−

Corr.err. Reial Decret 1942/1993. BOE.Nº 109. 07-05-1994
Ordre 16-04-1998. BOE.Nº 101. 28-04-1998
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Reial Decret 2267/2004, Reglament protecció contra incendis establiments
industrials (RSCIEI). BOE.Nº 303. 17-12-2004
Modificació:

−

Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 304. 20-12-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009
Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010

Corr.err. Reial Decret 2267/2004. BOE.Nº 55. 17-12-2004
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Decret 241/1994 Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91. DOGC.Nº 1954. 30-09-1994
Modificació:

Corr.err. Decret 241/1994. DOGC.Nº 2005. 30-01-1995

DEROGATS A PARTIR DEL 10-05-2010 PER: Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
DOGC.Nº 5584. 10-03-2010.

Aparells elevadors – Aparells elevadors per a obres

−

Reial Decret 1644/2008, normas para la comercialización y puesta en servicio de
máquinas. BOE.Nº 246. 11-10-2008.

Nota: Deroga a partir del 29-12-2009: Ordre 23-05-1977 Reglament d’aparells elevadors
per a obres. BOE.Nº 141. 14-06-1977.

Aparells elevadors – Aparells elevadors de propulsió hidràulica
−

Ordre 30-07-1974 Condicions dels aparells elevadors de propulsió hidràulica i normes per
a l’aprovació dels seus equips impulsors. BOE.Nº 190. 09-08-1974

Aparells elevadors – Carretons de manutenció
−

Ordre 26-05-1989 ITC MIE-AEM 3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a carretons de manutenció. BOE.Nº 137. 09-06-1989

Aparells elevadors – Grues mòbils autopropulsades
−

Reial Decret 837/2003 ITC MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i
Manutenció referent a grues torre mòbils autopropulsades. BOE.Nº 170. 17-07-2003
Modificació:

Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Aparells elevadors – Grues torre desmuntables
−

Reial Decret 836/2003 ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i
Manutenció referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. BOE.Nº 170. 1707-2003
Modificació:

Corr.err. Reial Decret 836/2003. BOE.Nº 20. 23-01-2004
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Ascensors
−

Ordre 23-09-1987 ITC MIE-AEM 1 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a ascensors electromecànics. BOE.Nº 239. 06-10-1987
Modificacions:

Corr.err. Ordre 23-09-1987. BOE.Nº 114. 12-05-1988
Ordre 12-09-1991. BOE.Nº 223. 17-09-1991
Resolució 24-07-1996. BOE.Nº 196. 14-08-1996

−

Resolució 27-04-1992 prescripcions tècniques no previstes en la ITC MIE-AEM 1.
BOE.Nº 117. 15-05-1992

−

Resolució 03-04-1997 autoritza la instal·lació d’ascensors sense cambra de
màquines. BOE.Nº 97. 23-04-1997
Modificació:

Corr.err. Resolució 03-04-1997. BOE.Nº 123. 23-05-1997

−

Reial Decret 57/2005 seguretat del parc d’ascensors existent. BOE.Nº 30. 04-02-2005

−

Ordre 31-05-1999 d’aplicació Reial Decret 1314/1997 d’aplicació de la Directiva
95/16/CE sobre ascensors. DOGC.Nº 2908. 11-06-1999
Modificació:

Corr.err. Ordre 31-05-1999. DOGC.Nº 2946. 05-08-1999

Instal·lacions de GLP
−

Reial Decret 1085/1992 Reglament de distribució de GLP. BOE.Nº 243. 09-10-1992
Modificació:

−

Reial Decret 197/2010. BOE.Nº 67. 18-03-2010

Reial Decret 919/2006, Reglament de distribució i utilització de combustibles
gasosos. BOE.Nº 211. 04-09-2006
ITC-ICG 02. Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP
ITC-ICG 03. Inst. d’emmagatzematge o de GLP en dipòsits fixos
IITC-ICG 06. Inst. d’envasos de GLP per a us propi
ITC-ICG 10. Inst. de GLP d’us domèstic en caravanes y autocaravanes

Instal·lacions de gasos combustibles
−

Decret 2913/1973, Reglament general del servei públic de gasos combustibles.
BOE.Nº 279. 21-11-1973
Modificacions:

−

Reial Decret 1434/2002 transport, distribució, comercialització, subministrament i
autorització d’instal·lacions de gas natural. BOE.Nº 313. 31-12-2002
Modificació:

−

Decret 1091/1975 BOE.Nº 121. 21-05-1975
Reial Decret 3484/1983. BOE.Nº 43. 20-02-1984
Corr.err Reial Decret 3484/1983. BOE.Nº 65. 16-03-1984

Reial Decret 197/2010. BOE.Nº 67. 18-03-2010

Reial Decret 919/2006, Reglament distribució i utilització de combustibles gasosos.
BOE.Nº 211. 04-09-2006
ITC-ICG 01. Inst. de distribució de combustibles gasosos por canalització
ITC-ICG 04. Plantes satèl·lit de GNL
ITC-ICG 05. Estaciones de servei per a vehicles a gas
ITC-ICG 07. Inst. receptores de combustibles gasosos
Modificació:

Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

−

Ordre 07-10-1991 condicions sistemes de connexió de aparells mòbils que utilitzen
gas canalitzat. DOGC.Nº 1506. 16-10-1991

−

Ordre 28-03-1996, procediment de actuació d’empreses instal·ladores, entitats
d’inspecció i control i titulars d’instal·lacions de gasos combustibles. DOGC.Nº 2196.
19-04-1996

−

Instrucció 5/2007 models de documents per a les instal·lacions receptores de
combustibles gasosos

Aparells a gas
−

Ordre 07-06-1988 ITC del Reglament d’Aparells a Gas. BOE.Nº 147. 20-06-1988
ITC MIE-AG 1.-Cremadors a gas fabricats en sèrie, amb aire a pressió atmosfèrica
ITC MIE-AG 2.-Cremadors a gas fabricats en sèrie, amb aire forçat
ITC MIE-AG 3.-Cuines per a usos col·lectius
ITC MIE-AG 4.-Paelles fixes i basculants per a usos col·lectius
ITC MIE-AG 5. Fregidores per a usos col·lectius
ITC MIE-AG 6. Aparells domèstics de cocció
ITC MIE-AG 7. Escalfadors instantanis d’aigua per a usos sanitaris
ITC MIE-AG 8. Calderes murals de calefacció central derivades d’escalfadors
instantanis d’aigua
ITC MIE-AG 9. Placa de característiques per als aparells a gas
ITC MIE-AG 11. Aparells per a la prepració ràpida de cafè
ITC MIE-AG 12. Marmites per a usos col·lectius
ITC MIE-AG 13. Forns de convecció per a usos col·lectius
ITC MIE-AG 14. Banys Maria per a usos col·lectius
Modificacions:

−

Ordre 17-11-1988. BOE.Nº 286. 29-11-1988

ITC MIE-AG 1
ITC MIE-AG 2

Ordre 30-07-1990. BOE.Nº 189. 08-08-1990

ITC MIE-AG 7

Ordre 15-02-1991. BOE.Nº 49. 26-02-1991

ITC MIE-AG 6
ITC MIE-AG 11

Ordre 15-12-1988 ITC del Reglament d’aparells que utilitzen gas com a
combustible. BOE.Nº 310. 27-12-1988
ITC MIE-AG 10. Aparells populars que utilitzen GLP de ampolles i/o cartutxos
amb càrrega màxima de 3 kgr i els seus acoblaments.
ITC MIE-AG 15. Aparells de calefacció independents de combustió catalítica,
que utilitzen GLP, no connectats a un conducte d’evacuació.
ITC MIE-AG 16. Aparells de calefacció independents de combustió per flames,
que funcionen amb GLP, no connectats a un conducte d’evacuació.
ITC MIE-AG 18. Aixetes de maniobra manual per aparells domèstics de cocció
que utilitzen combustibles gasosos.
ITC MIE-AG 20. Aparells de tipus únic no inclosos en una ITC específica.

−

Reial Decret 919/2006, Reglament distribució i utilització de combustibles gasosos.
BOE.Nº 211. 04-09-200.
ITC-ICG 08 Aparells de gas
Modificació:

−

Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Instrucció 2/2009, procediment d’aplicació de la ITC ICG08. Aparells de gas del
Reial Decret 919/2006

Aparells/Equips a pressió
−

Reial Decret 2060/2008 Reglament d’equips a pressió (REP). BOE.Nº 31. 05-02-2009

ITC EP-1. Calderes
ITC EP-2. Centrals generadores d’anergia elèctrica
ITC EP-3. Refineries i plantes petroquímiques
ITC EP-4. Depòsits criogènics
ITC EP-5. Ampolles d’equips respiratoris autònoms
ITC EP-6. Recipients a pressió transportables
Modificació:
−

Reial Decret 2549/1994 ITC MIE-AP3 Generadors de aerosols. BOE Nº 20. 24-01-1995
DEROGAT A PARTIR DEL 29-04-2010 PEL: Reial Decret 1381/2009, fabricació i
comercialització de generadors d’aerosols. BOE.Nº 230. 23-09-2009
Modificació:

−

Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Corr.err. Reial Decret 2549/1994. BOE.Nº 27. 01-02-1995

Ordre IUE/470/2009, aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya.
DOGC.Nº 5500. 06-11-2009

Instal·lacions petrolíferes d’us propi
−

Reial Decret 1427/1997 MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per a us propi. BOE.Nº 254.
23-10-1997
Modificacions:

−

Corr.err. Reial Decret 1427/1997. BOE.Nº 21. 24-01-1998
Reial Decret 1523/1999. BOE.Nº 253. 22-10-1999
Corr.err. Reial Decret 1523/1999. BOE.Nº 54. 03-03-2000
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Ordre 20-11-1998 procediment de actuació d’empreses instal·ladores, entitats
d'inspecció i control i titulars. DOGC.Nº 2782. 09-12-1998
Modificació:

Ordre 27-06-2000. DOGC.Nº 3182. 13-07-2000

Estacions de servei
−

Reial Decret 1812/1994, Reglament Carreteres. BOE.Nº 228. 23-09-1994
Modificació:

Reial Decret 1911/1997. BOE.Nº 9. 10-01-1998

−

Reial Decret 155/1995, suprimeix règim de distancies mínimes entre establiments de
venda al públic de carburants i combustibles petrolífers d’automació. BOE.Nº 42.
18-02-1995
DEROGA: Reial Decret Llei 4/1988 distàncies mínimes entre estacions de servei en
tot allò relatiu a la vigència i acreditació del requisit del compliment del règim de
distàncies mínimes

−

Reial Decret 1905/1995 , distribució al por menor de carburants i combustibles
petrolíferes. BOE.Nº 304. 21-12-1995

−

Reial Decret 2201/1995 MI-IP 04, Instal·lacions fixes per a distribució al por menor de
carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venta al públic. BOE.Nº 41.
16-02-1996

Modificacions:

−

Ordre 16-12-1997 accessos a carreteres de l’Estat, vies de servei i construcció
d’instal·lacions de servei. BOE.Nº 21. 24-01-1998
Modificacions:

−

Corr.err. Reial Decret 2201/1995. BOE.Nº 79. 01-04-1996
Reial Decret 1523/1999. BOE.Nº 253. 22-10-1999
Corr.err. Reial Decret 1523/1999. BOE.Nº 54. 03-03-2000
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Ordre FOM/392/2006. BOE.Nº 42. 18-02-2006
Ordre FOM/1740/2006. BOE.Nº 134. 06-06-2006

Ordre 16-12-1998 procediment d’actuació d’empreses instal·ladores, entitats
d'inspecció i control i titular. DOGC.Nº 2800. 07-01-1999

Tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers líquids en desús
-

Reial Decret 1416/2006, ITC MI-IP 06 Procediment per deixar fora de servei tancs
d’emmagatzematge de productes petrolífers líquids. BOE.Nº 307. 25-12-2006
Modificació:

Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Emmagatzematge de productes químics
−

Reial Decret 379/2001 Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les
seves ITC BOE.Nº 112. 10-05-2001
APQ-001. Líquids inflamables i combustibles
APQ-002. Òxid d’etilè
APQ-003. Clor
APQ-004. Amoníac anhidre
APQ-005. Ampolles de gasos a pressió
APQ-006. Líquids corrosius
APQ-007. Líquids tòxics
Modificació:

Corr.err. Reial Decret 379/2001. BOE.Nº 251. 19-10-2001
A partir del 18-06-2010, Reial Decret 105/2010. BOE.Nº 67. 1803-2010.

−

Reial Decret 2016/2004 ITC MIE APQ-8 Emmagatzematge de fertilitzants a base de
nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen. BOE.Nº 256. 23-10-2004

−

Reial Decret 105/2010, MIE APQ-9 Emmagatzematges de peròxids orgànics. BOE.Nº
67. 18-03-2010

−

Reial Decret 888/2006 Reglament emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat
amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28% en massa. BOE.Nº 208.
31-08-2006

−

Ordre 27-06-1994 procediment d’actuació del Departament d’Indústria i Energia
en l’emmagatzematge de productes químics. DOGC.Nº 1918. 08-07-1994

Modificació:

Corr.err. Ordre 27-06-1994. DOGC.Nº 1978. 28-11-1994

Parcs eòlics
-

Ordre 27-06-1994 procediment d’actuació del Departament d’Indústria i Energia en
l’emmagatzematge de productes químics. Reial Decret 1028/2007, tramitació de
sol·licituds d’autorització d’instal·lacions de generació elèctrica en mar territorial.
BOE.Nº 183. 01-08-2007

-

Decret 174/2002 energia eòlica a Catalunya. DOGC.Nº 3664. 26-06-2002
Derogació
parcial:

-

Decret 147/2009. El deroga per complet excepte art. 5 y 6,
Mapa d’implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a
Catalunya

Decret 147/2009, procediments administratius per a la implantació de parcs eòlics i
instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. DOGC.Nº 5472. 28-09-2009

Energia solar tèrmica
-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

-

Reial Decret 1027/2007, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).
BOE.Nº 207. 29-08-2007
Modificacions:

-

Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008

Corr.err. Reial Decret 1027/2007. BOE.Nº 51. 28-02-2008
Reial Decret 249/2010. BOE.Nº 67. 18-03-2010

Ordre 03-05-1999 procediment d’actuació d’empreses instal·ladores-mantenidores,
entitats d'inspecció i control i titulars DOGC.Nº 2886. 11-05-1999

Energia solar fotovoltaica
-

Reial Decret 1663/2000 connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa
tensió. BOE.Nº 235. 30-09-2000

-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

-

Decret 352/2001 procediment administratiu instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. DOGC.Nº 3544. 02-01-2002
Modificació:

-

Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008

Corr.err. Decret 352/2001. DOGC.Nº 3548. 08-01-2002

Decret 147/2009, procediments administratius per a la implantació de parcs eòlics i
instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. DOGC.Nº 5472. 28-09-2009

Instal·lacions tèrmiques: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’aigua
calenta sanitària

-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

-

Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009
Corr.err. Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 230. 23-09-2009

Reial Decret 1027/2007, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).
BOE.Nº 207 . 29-08-2007
Modificacions:

Corr.err. Reial Decret 1027/2007. BOE.Nº 51. 28-02-2008
Reial Decret 1826/2009. BOE.Nº 298. 11-12-2009
Corr.err. Reial Decret 1826/2009. BOE.Nº 38. 12-02-2010
Reial Decret 249/2010. BOE.Nº 67. 18-03-2010
Corr.err. Reial Decret 1826/2009 BOE.Nº 127. 25-05-2010 NOU!!

-

Ordre 03-05-1999 procediment d’actuació d’empreses instal·ladores-mantenidores,
entitats d'inspecció i control i titulars DOGC.Nº 2886. 11-05-1999

-

Instrucció 2/07 SIE, Aclariments sobre disposicions reglamentàries a complir en
instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al CTE i al Decret 21/2006

-

Instrucció 04/2008 SIE requeriments que han de complir les Instal·lacions tèrmiques
Modificació:

Instrucció 5/2009 SIE

-

Instrucció 5/2008 SIE, Models normalitzats d’impresos per a la tramitació
d’instal·lacions tèrmiques

-

Instrucció 7/2008 SIE, Modificació i refosa de la instrucció 14/2001 DGCSI sobre
procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les
instal·lacions tèrmiques en els edificis

-

Instrucció 12/2008 SIE d’aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques

-

Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i
l’etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques

Instal·lacions interiors de subministrament d’aigua i sanejament
-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

-

Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 304. 20-12-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009

Reial Decret 140/2003, criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
BOE.Nº 45. 21-02-2003
Modificacions:

Corr.err. Reial Decret 140/2003. BOE.Nº 54. 04-03-2003
Ordre SAS/1915/2009. BOE.Nº 172. 17-07-2009
Corr.err. Orden SAS/1915/2009. BOE.Nº 224. 16-09-2009

Plantes e instal·lacions frigorífiques

-

Reial Decret 3099/1977, Reglament Seguretat Plantes e Instal·lacions Frigorífiques.
BOE.Nº 291. 06-12-1977
Modificacions:

-

Ordre 24-01-1978, Instruccions ITC MI-IF BOE.Nº 29. 03-02-1978
Modificacions:

-

Reial Decret 394/1979. BOE.Nº 57. 07-03-1979
Reial Decret 754/1981. BOE.Nº 101. 28-04-1981
Reial Decret 560/2010. BOE.Nº 125. 22-05-2010 NOU!!

Ordre 04-04-1979. BOE.Nº 112. 10-05-1979
Ordre 30-09-1980. BOE.Nº 251. 18-10-1980
Ordre 21-07-1983. BOE.Nº 180. 29-07-1983
Ordre 19-11-1987. BOE.Nº 291. 05-12-1987
Ordre 04-11-1992. BOE.Nº 276. 17-11-1992
Ordre 23-11-1994. BOE.Nº 288. 02-12-1994
Ordre 24-04-1996. BOE.Nº 114. 10-05-1996
Ordre 26-02-1997. BOE.Nº 60. 11-03-1997
Ordre 23-12-1998. BOE.Nº 10. 12-01-1999
Ordre 29-11-2001 BOE.Nº 293. 07-12-2001
Ordre CTE/3190/2002 BOE.Nº 301. 17-12-2002

Ordre 18-09-1995 procediment d’actuació d’empreses instal·ladoresconservadores, entitats d'inspecció i control i titulars DOGC.Nº 2114. 13-10-1995

Instal·lacions radioactives – Centrals i instal·lacions nuclears (1ª categoria)
-

Reial Decret 1836/1999, Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
BOE.Nº 313. 31-12-1999
Modificacions:

Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 22. 26-01-2000
Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 31. 05-02-2000
Reial Decret 783/2001. BOE.Nº 178. 26-07-2001
Reial Decret 35/2008. BOE.Nº 42. 18-02-2008

-

Reial Decret 783/2001, Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions
ionitzants. BOE.Nº 178. 26-07-2001

-

Instrucció IS-21, requisits aplicables a Modificacions en centrals nuclears. BOE.Nº 43.
19-02-2009

Instal·lacions radioactives – Instal·lacions radioactives (2ª i 3ª categoria)
-

Reial Decret 1836/1999, Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
BOE.Nº 313. 31-12-1999
Modificacions:

-

Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 22. 26-01-2000
Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 31. 05-02-2000
Reial Decret 783/2001. BOE.Nº 178. 26-07-2001
Reial Decret 35/2008. BOE.Nº 42. 18-02-2008

Reial Decret 783/2001, Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions
ionitzants. BOE.Nº 178. 26-07-2001

Instal·lacions radioactives – Instal·lacions de radiologia per a ús mèdic
-

Reial Decret 1085/2009, Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raigs
X amb finalitats de diagnòstic mèdic. BOE.Nº 173. 18-07-2009

-

Reial Decret 1836/1999, Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
BOE.Nº 313. 31-12-1999
Modificacions:

-

Reial Decret 1976/1999, criteris de qualitat en radiodiagnòstic. BOE. Nº 311. 29-121999
Modificació:

-

Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 22. 26-01-2000
Corr.err. Reial Decret 1836/1999. BOE.Nº 31. 05-02-2000
Reial Decret 783/2001. BOE.Nº 178. 26-07-2001
Instrucció IS/05. BOE.Nº 86. 10-04-2003
Reial Decret 35/2008. BOE.Nº 42. 18-02-2008

Corr.err. Reial Decret 1976/1999. BOE.Nº 29. 03-02-2000

Reial Decret 783/2001, Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions
ionitzants. BOE.Nº 178. 26-07-2001

Infraestructures comunes de telecomunicacions. ICT
-

Reial Decret 401/2003, Reglament ICT. BOE.Nº 115. 14-05-2003
Modificació:
Derogacions
parcials:

-

Ordre ITC/1077/2006. BOE.Nº 88. 13-04-2006
Sentència 15-02-2005. BOE.Nº 80. 04-04-2005
Sentència 15-02-2005. BOE.Nº 98. 25-04-2005

Ordre CTE/1296/2003 que desenvolupa el Reglament ICT. BOE.Nº 126. 27-05-2003

3. CONSTRUCCIÓ I EDIFICACIÓ

Disposicions bàsiques

-

Llei 38/1999, ordenació de l’edificació (LOE)
Modificacions:

-

Llei 24/2001. BOE.Nº 313. 31-12-2001
Llei 53/2002. BOE.Nº 313. 31-12-2002
Llei 25/2009. BOE.Nº 308 23-12-2009

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 304. 20-12-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008
Reial Decret 1675/2008. BOE.Nº 252. 18-10-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009
Corr.err. Orden VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009

Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010

-

Resolució 04-11-1988, Certificat sobre compliment de distancies d’obres i
construccions a línies elèctriques. DOGC.Nº 1075. 30-11-1988

-

Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).
DOGC.Nº 2066. 23-06-1995
Modificació:

Corr.err. Decret 179/1995. DOGC.Nº 2126. 10-11-1995

-

Ordre TRI/215/2006, Document de Qualificació Empresarial (DCE). DOGC.Nº 4628.
08-05-2006

-

Llei 3/2007, Obra pública. DOGC.Nº 4920. 06-07-2007

-

Decret 102/2008, Registre d’Empreses Acreditades. DOGC.Nº 5127. 08-05-2008

Projectes d’edificació. Direcció d’obres. Plecs de condiciones
-

Decret 462/1971, Normes redacció de projectes i direcció d’obres. BOE.Nº 71. 2403-1971
Modificació:

-

Reial Decret 129/1985. BOE.Nº 33. 07-02-1985

Ordre 09-06-1971, Llibre d’ordres i assistència en obres d’edificació. BOE.Nº 144. 1706-1971
Modificacions:

Corr.err. Ordre 09-06-1971. BOE.Nº 160. 06-07-1971
Ordre 17-07-1971. BOE.Nº 176. 24-07-1971

-

Ordre 28-01-1972, Certificat final de Direcció d’obres. BOE.Nº 35. 10-02-1972

-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008

-

Ordre 12-01-1998, Model de Llibre d’incidències a obres de construcció. DOGC.Nº
2565. 27-01-1998

-

Ordre TRE/229/2002, Servei telemàtic d’avís previ de les obres de construcció.
DOGC.Nº 3670. 04-07-2002

Seguretat i salut en obres de construcció

-

Reial Decret 1627/1997, Seguretat i salut en obres de construcció. BOE.Nº 256. 2510-1997

Modificacions:
Reial Decret 2177/2004. BOE.Nº 274. 13-11-2004

Reial Decret 604/2006. BOE.Nº 127. 29-05-2006

Derogació
parcial:

Reial Decret 1109/2007. BOE.Nº 204. 25-08-2007
Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010
Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010 (art. 18)

-

Ordre TRE/360/2002, Model d’avis previ d’obres. DOGC.Nº 3754. 05-11-2002

-

Modificació:
Decret 106/2008. DOGC.Nº 5131. 15-05-2008
Decret 102/2008, Registre d’Empreses Acreditades DOGC.Nº 5127. 08-05-2008

-

Instrucció 03/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la
comunicació d'obertura de centre de treball quan sigui obra de construcción

Subcontractació en el sector de la construcció
-

Llei 32/2006, subcontractació en la Construcció. BOE.Nº 250. 19-10-2006
Modificació:

-

Reial Decret 1109/2007, que desenvolupa la Llei 32/2006. BOE.Nº 204. 25-08-2007
Modificacions:

Derogació
parcial:
-

Llei 25/2009. BOE.Nº 308. 23-12-2009

Reial Decret 1109/2007. BOE.Nº 219. 12-09-2007
Reial Decret 327/2009. BOE.Nº 63. 14-03-2009
Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010 NOU!!
Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010 (modificació art.
18.2 del Reial Decret 1627/1997) NOU!!

Resolució TRE/3520/2007, Versió catalana i aranesa del Llibre de subcontractació.
DOGC.Nº 5015. 23-11-2007

Barreres arquitectòniques i urbanístiques
-

-

Ordre 03-03-1980, característiques accessos, aparells elevadors i condicions interiors
d’habitatges per a minusvàlids en immobles de protecció oficial. BOE.Nº 67. 18-031980
Reial Decret 556/1989, Mesures mínimes d’accessibilitat dels edificis. BOE.Nº 122. 2305-1989
DEROGATS A PARTIR DEL 12-03-2010 PEL: Reial Decret 173/2010, que modifica el CTE,
aprovat pel Reial Decret 314/2006, en matèria d’accessibilitat

-

Reial Decret 505/2007, condicions bàsiques d’accessibilitat d’espais públics i
edificacions. BOE.Nº 113. 11-05-2007
Modificació:

-

Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010

Reial Decret 173/2010, que modifica el CTE, aprovat pel Reial Decret 314/2006, en
matèria d’accessibilitat. BOE.Nº 61. 11-03-2010

-

Ordre VIV/561/2010, document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat en
espais públics urbanitzats. BOE.Nº 61. 11-03-2010

-

Llei 20/1991, Accessibilitat i barreres arquitectòniques. DOGC.Nº 1526. 04-12-1991
Modificacions:

-

Corr.err. Llei 20/1991. DOGC.Nº 1527. 09-12-1991
Decret Legislatiu 6/1994. DOGC.Nº 1926. 27-07-1994
Decret 135/1995, Desenvolupament de la Llei 20/1991. Codi de accessibilitat.
DOGC.Nº 2043. 28-04-1995
Modificació:

Corr.err. Decret 135/1995. DOGC.Nº 2152. 10-01-1996

Condiciones tèrmiques i de eficiència energètica en edificis

-

Reial Decret 47/2007, Certificació d’eficiència energètica edificis. BOE.Nº 27. 31-012007
Modificació:

-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

-

Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009

Decret 21/2006, Criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis. DOGC.Nº 4574. 1602-2006
Modificacions:

-

Corr.err. Reial Decret 47/2007. BOE.Nº 276. 17-11-2007

Corr.err. Decret 21/2006. DOGC.Nº 4678. 18-07-2006
Decret 111/2009. DOGC.Nº 5422. 16-07-2009

Instrucció 2/07 SIE, Aclariments sobre disposicions reglamentàries a complir en
instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al CTE i al Decret 21/2006

Condiciones acústiques en edificis
-

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006
Modificacions:

Reial Decret 1371/2007, DB-HR. BOE.Nº 254. 23-10-2007
Corr.err. Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 304. 20-12-2007
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008
Reial Decret 1675/2008. BOE.Nº 252. 18-10-2008
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009
Corr.err. Orden VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009

4. EXERCICI PROFESSIONAL

Peritatges i dictàmens
-

Llei 1/2000, Enjudiciament civil. BOE.Nº 7. 08-01-2000
Modificacions:

Corr.err. Llei 1/2000. BOE.Nº 90. 14-04-2000

Corr.err. Llei 1/2000. BOE.Nº 180. 28-07-2001
Llei 25/2009. BOE.Nº 308 23-12-2009
-

Instrucció 5/2001, Remissió anual de llista de professionals per a la seva designació
judicial com a Perits. BOE.Nº 312. 29-12-2001

-

Llei 7/2006, Exercici de professions titulades i col·legis professionals. DOGC.Nº 4651.
09-06-2006

-

Ordre ECF/218/2009, Honoraris perits/es tercers/es en taxacions pericials
contradictòries. DOGC.Nº 5372. 05-05-2009

5. ACTIVITATS

Activitats
-

Llei 20/2009, Prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). DOGC.Nº 5524.
11-12-2009
DEROGA: Llei 3/1998, a partir del 11-08-2010
Modificacions:

-

Llei 26/2009. DOGC.Nº 5537. 31-12-2009
Corr.err. Llei 20/2009. DOGC.Nº 5560. 04-02-2010 NOU!!

Llei 3/1998, Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA). DOGC.Nº 2598.
13-03-1998
Modificacions:
Llei 1/1999. DOGC.Nº 2861. 06-04-1999
Llei 4/2000. DOGC.Nº 3149. 29-05-2000

Derogació
parcial:
-

Llei 4/2004, Reguladora del procés d'adequació d’activitats d'incidència ambiental
a la Llei 3/1998. DOGC.Nº 4167. 05-07-2004
Modificacions:

-

Llei 12/2006. DOGC.Nº 4690. 03-08-2006
LLei 17/2007. DOGC.Nº 5038. 31-12-2007

Decret 50/2005, que desenvolupa la Llei 4/2004. DOGC.Nº 4353. 31-03-2005
Derogació
parcial:

-

Llei 13/2001. DOGC.Nº 3437. 24-07-2001
A PARTIR DEL 10-05-2010, Llei 3/2010. DOGC.Nº 5584. 10-032010. NOU!!
Llei 4/2004. DOGC.Nº 4167. 05-07-2004 (D. Transitoria 1ª)

Decret 136/2009. DOGC.Nº 5457. 03-09-2009 (D. Addicional 1ª)

Decret 136/1999, que desenvolupa la Llei 3/1998, IIAA i adapta els seus annexes.
DOGC.Nº 2894. 21-05-1999
Modificacions:

Corr.err. Decret 136/1999. DOGC.Nº 3110. 30-03-2000
Decret 143/2003. DOGC.Nº 3911. 25-06-2003
Corr.err. Decret 136/1999. DOGC.Nº 4396. 01-06-2005

-

Ordre MAH/491/2006, Format i suport informàtic del projecte bàsic i documentació
que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental (activitats Annex I) i
de llicència ambiental (activitats Annex II.1). DOGC.Nº 4748. 26-10-2006

Plans de emergència en locals i edificis

-

Reial Decret 393/2007, Norma Bàsica d’Autoprotecció centres, establiments i
dependències. BOE.Nº 72. 24-03-2007
Modificació:

Reial Decret 1468/2008. BOE.Nº 239. 03-10-2008

6. VEHICLES
Homologació
-

Reial Decret 2140/1985, Homologació. BOE.Nº 277. 19-11-1985
Modificacions:
Corr.err. Reial Decret 2140/1985. BOE.Nº 302. 18-12-1985
Corr.err. Reial Decret 2140/1985. BOE.Nº 33. 07-02-1986
Ordre 31-03-1998 BOE.Nº 90. 15-04-1998
Ordre 01-07-1998. BOE.Nº 166. 13-07-1998
Corr.err. Ordre 01-07-1998. BOE.Nº 166. 15-07-1998
Reial Decret 1204/1999. BOE.Nº 173. 21-07-1999
Ordre 17-04-2000. BOE.Nº 100. 26-04-2000
Corr.err. Ordre 17-04-2000. BOE.Nº 132. 02-06-2000
Reial Decret 711/2006. BOE.Nº 147. 21-06-2006
Ordre ITC/2536/2006. BOE.Nº 184. 03-08-2006
Corr.err. Ordre ITC/2536/2006

-

Reial Decret 2028/1986, Normes per a la aplicació de diverses Directives europees.
BOE.Nº 236. 02-10-1986
Modificació:

-

Orden ITC/2816/2009 BOE.Nº 254. 21-10-2009

Resolució 03-07-2008, Adequació sistemes de retroadaptació de retrovisors de
vehicles pesats de transport de mercaderies. BOE.Nº 174. 19-07-2008

Reformes
-

Reial Decret 736/1988, Reformes d’importància de vehicles. BOE.Nº 170. 16-07-1988
Modificacions:

Ordre 22-05-1989. BOE.Nº 131. 02-06-1989
Ordre CTE/3191/2002. BOE.Nº 301. 17-12-2002

0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació.
La existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l'execució de les
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. Aquest

programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i, si
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui
motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses, ocasionades pels anteriors
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als
preus del Contracte i, en cap moment, podran ser objecte de reclamació. En cas que
l'exposat anteriorment impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres
per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost
addicional es considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs als preus unitaris.

0.19. Interferències amb d'altres Contractistes
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de
les obres, sigui possible executar treballs de jardineria i Obres complementàries, tal com
l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques o d'altres treballs. En aquest cas, el
Contractista acomplirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions
o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses
als preus del Contracte i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.
0.20. Existència de serveis i el seu desviament
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades
de que disposi o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerant millor la manera
d'executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquest que, en darrer cas,
consideri necessari modificar.
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i els Organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquests treballs seran de
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a tal efecte
o bé per unitats d'obra, amb aplicació del Quadre de Preus núm. 1. Mancant aquests, es
regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. Si
el desviament dels serveis existents s'executessin per part de les empreses subministradores,
i aquestes recapten la col·laboració del Contractista amb el fi d'accelerar la marxa de les
obres, aquest haurà de prestar l'ajut necessari.
0.21. Mesures d'ordre i seguretat
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat i higiene previstes al
preceptiu Pla de Seguretat i Higiene, aprovat per la Direcció Facultativa de les obres i
qualsevol altra mesura que sobre aquesta matèria li sigui ordenada per la Direcció durant
el decurs de les obres.
El Contractista complirà amb totes les disposicions recollides a la Normativa laboral i sobre
Seguretat Social vigent, en relació als treballadors contractats, sent l'únic responsable de
les obligacions que se'n derivin del seu incompliment.
0.22 Abonament d'unitats d'obra
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord
amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment
acabades. Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte, que
qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra o per

assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda, en relació a la resta de
construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte
de sobrepreu. L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se
expressament inclosos als preus dels Contracte. Els materials i operacions esmentades són
els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat acompliment, relacionada a
l'apartat 0.17.
0.23. Control d'unitats d'obra
Les diferents unitats d'obra se sotmetran als assaigs previstos al Programa de Control de
Qualitat elaborat per Tècnic competent, designat pels Serveis Tècnics de l'Administració.
El Laboratori encarregat de dur a terme els assaigs estarà homologat per la Generalitat
de Catalunya, serà designat per l'Administració actuant i realitzarà els assaigs a sol·licitud
de la Direcció Tècnica de l'obra o dels Serveis Tècnics de l'Administració.
El Contractista abonarà al Laboratori contractat l'import de les despeses de realització
dels assaigs del control de qualitat, fins al límit de l'1% del Pressupost de l'obra, segons la
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres
de l'Estat i la 18.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Si amb motiu d'haver-se d'ampliar el nombre d'assaigs a realitzar, se superés el límit de l'1%
del Pressupost de l'obra, la diferència serà abonada al Laboratori per l'Administració
contractant.
L'esquema de funcionament serà el que segueix:
-

-

A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es
podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels
preus unitaris acceptats.
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció
Facultativa de les obres, a l'Arquitecte Co-director, als Serveis Tècnics de
l'Administració i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà
la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries
amb urgència.

Normativa a aplicar:
-

Decret 375/88 sobre Control de Qualitat en l'Edificació i les ordres de
desplegament del Decret. Ordre 25-1-89, Ordre 13-9-90 i Ordre 16-4-92.
Decret 77/84 sobre Control de materials i unitats d'obra.

01.- ENDERROC D'EDIFICACIONS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o
d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador
Condicions generals:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- Condicions del prcés d’execució
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han
d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la
màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la
UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les
canalitzacions soterrades.
4.- Normativa de compliment obligatori
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden
de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con
amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.
02.- ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de
terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- Condicions del prcés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició
es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és
> 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de
terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides
amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- Normativa de compliment obligatori
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

03.- EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidada de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té
un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer
malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el
mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- Condicions del prcés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció
de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes.
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats
exclusivament per rotació.

3.- Unitat i criteris d’amidament
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SEC.

04.- EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per
dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de
la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té
un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses
de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- Normativa de compliment obligatori
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SEC.

05.- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat,
i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu
reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació
ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació
d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m

2.- Condicions del procés d’execució
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui
inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora
manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi
eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a
aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- Unitat i criteris d’amidament
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en
cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SEC.

06.- TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE G
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- Condicions del procés d’execució
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- Unitat i criteris d’amidament

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

07.- TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ A
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- Condicions del procés d’execució
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- Unitat i criteris d’amidament
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

08.- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per
a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra
en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- Condicions del procés d’execució
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi
l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- Unitat i criteris d’amidament
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ:

09.- ARMADURES PER A RASES I POUS
1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat
a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a
la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior
a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles
no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments
epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de
les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >=
20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- Unitat i criteris d’amidament
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

10.- FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per
a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra
en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat

directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- Condicions del procés d’execució
FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi
l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- Condicions de control d’execució i de l’obr acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ:

11.- ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat
a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a
la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior
a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles
no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments
epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article
69.5.1.

Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de
les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >=
20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4
de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- Unitat i criteris d’amidament
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

12.- ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons
de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida
màxima del granulat.

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- Condicions del procés d’execució
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el
formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó,
cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny
just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es
preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

13.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per
a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra
en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment
necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):

- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin
despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva
aplicació.
2.- Condicions del procés d’execució
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi
l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació
entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó
convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines
adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi
recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el
moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les
malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un
vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó
autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la
DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars
a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que
la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb
especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el
formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar,
abans, durant i després de l'aplicació.
3.- Unitat i criteris d’amidament
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ:

14.- ARMADURES PASSIVES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat
a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a
la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior
a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles
no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments
epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de
les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >=
20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4
de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge
determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha
d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i
40 º C.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la
seva posició.
3.- Unitat i criteris d’amidament
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

15.- MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de
quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència
d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer
sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin
la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar
al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució
de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord
amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a
que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la
data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als
que estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a
la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

16.- MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de
quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència
d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer
sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin
la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar
al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució
de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord
amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a
que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la
data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als
que estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a
la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

17.- MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de
quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència
d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer
sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin
la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar
al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució
de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord
amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a
que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la
data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als
que estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a
la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

18.- FORMACIÓ DE PENDENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part
proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de
mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de
components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta,
l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS
LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en
mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O
GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci
disminuir la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris
per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort.
Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de
les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts
que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la
superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir
manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS
LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans
que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs
(canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés
ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O
TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del
morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans
que comenci l'adormiment.
3.- Unitat i criteris d’amidament
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- Condicons de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

19.- CANALS EXTERIORS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de
la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials
i connectada al baixant
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- Planxa de zinc

- Planxa de coure
- PVC rígid
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent
cap al exterior.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada
l'estanquitat.
Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%
En la canal de PVC:
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per
escalfament o deformació de la canal.
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química
- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm
En les canals de planxa:
- El cavalcament de les làmines 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 unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de
planxa de zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el
seu perímetre
- Distància entre suports: <= 50 cm
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm
- Alineació respecte al plànol de façana:
- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:
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 de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua.
Cavalcament de les peces: >= 10 cm

Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del
recorregut.
ELEMENT DE PLANXA:
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 (roure, castanyer, teca, etc.).
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.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
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.
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:
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.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

20.- PARETS DE CERÀMICA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues
cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTEDB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha
de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de
la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component:
peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre
que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els
punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat
de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que
hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre,
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h
d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de
la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total

- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- Condicions del procés d’execució
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho
permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i
vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

21.- PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment
hidròfug, col·locats amb morter.

S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a
revestir o d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una
cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTEDB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es
massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que
hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre,

un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h
d'haver fet la paret.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
2.- Condicions del procés d’execució
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu
hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- Unitat i criteris d’amidament
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

22.- MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes
formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o
metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines
bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes
amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres,
intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes
superposades previstes.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la
superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte
en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar
separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació
perimetral de la membrana.
Els acords de la membrana 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.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb
oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt
han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦
¦ Denominació ¦ Dotació per capa ¦
¦
¦ material
¦ (kg/m2)
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24
¦
>= 2,2
¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦
>= 2,7
¦
¦
¦LO-40,
¦
>= 3,6
¦
¦
¦LBM-30, LBM-30/M ¦
>= 2,8
¦
¦
¦LBM-40, LBM-40/G ¦
>= 3,8
¦
¦
¦LBM-48
¦
>= 4,5
¦
¦
¦LBM-50/G
¦
>= 4,8
¦
¦
¦LAM-3
¦
>= 4,2
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,124 ¦
¦
¦50 micres
¦
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,2
¦
¦
¦80 micres
¦
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material ¦Oxiasfalt OA
¦
>= 1,5
¦
¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons ¦
¦
¦MM-II B
¦capa i/o membrana ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3
¦

¦prèvia ¦
ED
¦
¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha
de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà
d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert
elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la
membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
- Longitudinals: >= 8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 20 mm
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel 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.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben
endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9: 0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
- PN-7 PN-8: 0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%
- MA-2: >= 10%
- MA-3: >= 5%
- MA-4: 5-15%
- GF-1: >= 20%
- GF-2: >= 15%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1 mm
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa

- Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament
compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin
específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- 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 tals 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.
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.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les
no protegides s'han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3: Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es
realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per
plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida,
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.
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.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb
els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales
bituminosos modificados y bituminosos modificados
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de
impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y
rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.

23.- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals
o verticals, mitjançan l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del
producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per
la DF.
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.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters,
cococons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
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'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat
relativa de l'aire, indicats per el fabricant.
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.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan
la primera sigui seca.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per
a la seva completa finalització.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

24.- ARREBOSSATS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat
acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts
afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat,
per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les
cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb
força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre
els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a
mínim, o s'hagi adormit.
3.- Unitat i criteris d’amidament
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

25.- PINTATS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar,
abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres
defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima
de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a
frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb
goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes
amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció
de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i
s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNEEN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència.
Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- Unitat i criteris d’amidament
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES,
CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

26.- SUBBASES DE TOT-U
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
A més, s'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal
d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació
de l'equip de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant
el material necessari tornant a compactar i allisar.
2.- Condicions del procés d’execució
FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram
de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i
per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució.
La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de
l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i
humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació
de la precedent.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari
per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual,
s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.
En el cas de llit de paviments, la compactació s'ha d'efectuar longitudinalment,
començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en
cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats
pel contractista segons les indicacions de la DF.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
Per a temperatures inferiors a 5°C s'han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col·locades les peces de terratzo i vibrat el
paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d'existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m

3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.
4.- Normativa de compliment obligatori
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera como un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot
d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un
camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de
les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat insitu.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la
placa es determinarà la humitat in-situ.
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
Per a l'assentament de canonades:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a d'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables
són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Aportació de material.
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).
- Allisada de la superfície de l'ultima tongada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de
prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del
material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la
mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble
sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà
per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i
de regularitat superficial.

27.- SOLERES DE FORMIGÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de
ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària
de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- Condicions del procés d’execució
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- Normativa de compliment obligatori
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

28.- SOLERES ALLEUGERIDES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Subministrament i col·locació de revoltons de polipropilè reciclat com encofrat perdut
per a formació de soleres amb càmara d'aire inferior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
CONDICIONS GENERALS:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les
toleràncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Els revoltons han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de
formigó.
Han d'estar col·locades ben alineades en ambdues direccions, de forma que no
comportin cap disminució de la secció dels nervis del sostre.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis: ± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis: ± 50 mm
- Planor: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
2.- Condicions del procés d’execució

La col·locació dels revoltons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin ferlos malbé.
Han d'estar col·locats encaixats i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
Els revoltons han d'estar subjectats adequadament perquè no es moguin durant
l'abocada i compactació del formigó, de forma que no flotin a l'interior de la massa de
formigó fresc.
S'han de col·locar en el sentit dels eixos de coordenades, avançant d'esquerra a dreta
i de dalt a baix.
Els revoltons s'han d'anar encaixant, de forma que dos vores de cada revoltó s'han
d'encaixar amb dos vores de revoltons col·locats anteriorment.
Les peces tallades s'han de recolzar sobre maons o ancorar a la paret.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

29.- PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de
3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar
que coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:

- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- Condicions del procés d’execució
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

30.- PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o
automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )

2.- Condicions del procés d’execució
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats
han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i
les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.
3.- Unitat i criteris d’amidament

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

31.- REIXES D'ACER
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa,
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada
en el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de
ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions
mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
2.- Condicions del procés d’execució

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el
procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi
fixat definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver
ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels
ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn
del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm
d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans
de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.- BONERES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua
superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant
pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
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, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el
paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments
indicats pel fabricant.

2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
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:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
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.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la
DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

33.- DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels
tubs.
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material
filtrant.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.
4.- Normativa de compliment obligatori
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC: Drenaje superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

34.- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en
l'element, formi canals per on pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o
corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb
un perfil de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós
casos aquesta unió ha de quedar segellada.
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).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en
contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la
part superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2

2.- Condicions del procés d’execució
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no
transmetre tensions a la membrana.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

35.- CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i
amb el pendent definit per a cada tram.
El junt 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.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de
secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent
determinat per a cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material
granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
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.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
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 DF.

Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >=
80 cm
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana
una alçada mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del
tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
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.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en
el mateix sentit de circulació que el previst per el flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
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.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
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.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit
de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui
inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi
eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de
les peces especials a col·locar.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC: Drenaje superficial
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

36.- XEMENEIES CIRCULARS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió
des dels aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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.
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.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de
superar els 85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar
que en condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la
temperatura de la paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura
ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, 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 al generador per tal de facilitar la recollida
dels condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan
aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació
possible. Els canvis de secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats
i pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a
la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides,
els condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament.
En xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar
d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser 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.
El mòdul final 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.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia,
i proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre
la paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb
l'aplicació de materials segellants de característiques adients a la agressivitat dels
fums.
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a
50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i
assegurar les parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que
no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la
normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma
que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions
estaran fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer
modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de
les restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.
3.- Unitat i criteris d’amidament
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos.
Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos
dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos.
Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1:
Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1:
Chimeneas modulares.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida
al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat
(m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

37.- PURGADORS AUTOMÀTICS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial,
com a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i
estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó
roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- Condicions del procés d’execució
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.

38.- DIPOSITS D'EXPANSIÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de
fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20
mm.

Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o
element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de
la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera
que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o
deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua
de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es
pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- Condicions del procés d’execució
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat
de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al
conducte.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

39.- TERMÒMETRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en tuberia.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la
seva substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del
mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures
com ara radiadors, difusors etc.
2.- Condicions del procés d’execució
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels
equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fancoils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

40.- MANÒMETRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del
manòmetre i indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben
fixat i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la
seva substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell
mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm

2.- Condicions del procés d’execució
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels
equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fancoils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

41.- PIRÒSTATS DE FUMS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Piròstats de fums instal·lats.
Comportes de regulació de fums, col·locades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió de l'equip
- Fixació al parament
- Fixació a la sortida de fums
- Connexió a la xarxa de control i a la d'alimentació elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del
que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer
d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han
de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades
a la DT del fabricant.
La comporta s'ha de poder moure lliurement al llarg de tot el recorregut.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions
elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels
equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fancoils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

42.- ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de
qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del
que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer
d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han
de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades
a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions
elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels
equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fancoils, etc.
- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per
paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

43.- TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions
soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o
al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada
en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del
seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no
permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una
unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de
col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció
(accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de
tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250
mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar
el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm.
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Distància entre suports (m)¦
¦ nominal ¦----------------------------¦
¦
¦ trams
¦ trams ¦
¦
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦ 1/8"
¦ 1,8
¦
1,5 ¦
¦ 1/4"
¦ 2
¦
1,6 ¦
¦ 3/8"
¦ 2,5
¦
1,8 ¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦ 3
¦
2,5 ¦
¦ 1"
¦ 3
¦
2,8 ¦
¦1"1/4 - 2" ¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 2"1/2
¦ 4,5
¦
3,5 ¦
¦ 3"
¦ 4,5
¦
4
¦
¦ 4" - 5" ¦ 5
¦
5
¦
¦ 6"
¦ 6
¦
6
¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a
30 cm (tubs <= 12") ha de ser de grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs
de diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau
dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el
recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles
per a la seva reparació.
3.- Unitat i criteris d’amidament
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el
traçat previst.
- Verificació de l'ús de passa murs quan els tubs travessin forjats o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de
la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNEENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures,
i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

44.- TUBS DE POLIPROPILÈ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la
rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura
amb material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub
per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN ¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
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¦
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¦
¦ 20 ¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
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¦
¦ 63 ¦
1230
¦
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¦
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¦
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¦
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¦
1150
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¦
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¦
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¦
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¦ 315 ¦
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¦
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2000
¦
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¦
¦
¦

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm.
Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
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.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles
per a la seva reparació.
3.- Unitat i criteris d’amidament
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

45.- MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC COL·LOCAT
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Maniguets antielectrolítics amb unió roscada, muntat entre tubs, o entre tubs i
accessoris.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació del tub que ha de rebre el maniguet, amb estopa, pasta i cintes o junt
elastomèric
- Roscat del maniguetal tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial,
com a la posició dins de l'esquema.
No ha de presentar fuites a la pressió i temperatura de treball.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

46.- MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per
capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems
roscats
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems
embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- Unitat i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

47.- AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una
generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems
longitudinals encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una
generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada
un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
(sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap
compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han
d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems
longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a
tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre
de la temperatura ambient.
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals
pel conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que
transporta segons justificació de projecte i RITE.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el
material afectat.

48.- RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada
un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
(sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al
descobert l'aïllament tèrmic.
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules,
s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa d'alumini i
cobertes de vàlvules o brides.
2.- Condicions del procés d’execució
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes
de brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments adjacents.
3.- Unitat i criteris d’amidament

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

49.- VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques
a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la
maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre
del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos,
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de
coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui
girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- Condicions del procés d’execució
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes
d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure
en el moment d'executar les unions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

50.- VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL MUNTADA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules de papallona manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos,
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es
puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- Condicions del procés d’execució
No precisa de junts per a garantir l'estanquitat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

51.- VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

2.- Condicions del procés d’execució
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes
d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure
en el moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada
per la DF.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

52.- VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC ROSCADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Vàlvules de retenció de disc roscades, muntades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques
a la pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- Condicions del procés d’execució
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes
d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

53.- FILTRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada
al cos.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel
fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

54.- VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt
elastomèric
- Roscat de la vàlvula al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial,
com a la posició dins de l'esquema.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i
estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó
roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de
la vàlvula.

La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera
que resulti visible el pas d'aigua.
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- Condicions del procés d’execució
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.

55.- BOMBA ACCELERADORA AMB MOTOR INUNDAT, MUNTADA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions següents:
- Roscades
- Embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la
línia d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre
que les boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total
<= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar
enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada
no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit
convenient.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
CONNEXIÓ PER ROSCA:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

56.- TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els
nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- Condicions del procés d’execució
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

57.- ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer
galvanitzat, col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes
superficials que perjudiquin el seu funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- Condicions del procés d’execució
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

58.- MORTERS SENSE ADDITIUS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- Condicions del procés d’execució
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

59.- FORMIGONS CEL·LULARS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment
ni l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha
de complir les condicions següents:
- Densitat: 300 - 400 kg/m3
- Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2
- Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K
2.- Condicions del procés d’execució
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha
d'estar entre 5°C i 40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.
3.- Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels
certificats de qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec.
- Control del consum de ciment.
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular
a utilitzar (UNE 92201)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions
exigides en els àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que
no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del
subministrador.
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de
correspondre a les especificacions de projecte.

60.- ACER FERRALLAT O TREBALLAT
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements
de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la
secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels
productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En malles electrosoldades el doblegat s'ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir
del nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del
doblegat ha de ser >= 20 D.
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- Condicions del procés d’execució
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la
instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la
zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres, malles o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- Unitat i criteris d’amidament
BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).

61.- NEUTRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del
formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel
curat.

62.- SORRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1%
en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a
la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física
o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar
al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres
tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- Normativa de compliment obligatori
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28
de la EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la D.F ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita
o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que
tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

63.- GRAVES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han
considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física
o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar
al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat
dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats
provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de
formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la
direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix
mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a
cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a
la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o
altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del
sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del
sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i
així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de
filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat.OLE_LINK1OLE_LINK2OLE_LINK1OLE_LINK2
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la
norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28
de la EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la D.F ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en
l'execució del reblert.

64.- TOT-U
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza
com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits
naturals, sòls naturals o de mescla de ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents
fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40 ZN25 ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦ 50 ¦
100
--¦
¦ 40 ¦
80-95 100
-¦
¦ 25 ¦
60-90 75-95 100
¦
¦ 20 ¦
54-84 65-90 80-100 ¦
¦
8 ¦
35-63 40-68 45-75
¦
¦
4 ¦
22-46 27-51 32-61
¦
¦
2 ¦
15-35 20-40 25-50
¦
¦ 0,500 ¦
7-23 7-26 10-32
¦
¦ 0,250 ¦
4-18 4-20 5-24
¦
¦ 0.063 ¦
0-9
0-11 0-11
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques
exigides.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha
d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25 ZA20 ZAD20 ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦ 40 ¦
100
--¦
¦ 25 ¦
75-100 100
100
¦
¦ 20 ¦
65-90 75-100 65-100 ¦
¦
8 ¦
40-63 45-73 30-58
¦
¦
4 ¦
26-45 31-54 14-37
¦
¦
2 ¦
15-32 20-40 0-15
¦
¦ 0,500 ¦
7-21 9-24 0-6
¦
¦ 0,250 ¦
4-16 5-18 0-4
¦
¦ 0,063 ¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:

- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
5.- Condicions de control de recepció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el
volum executat és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la
unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

65.- CIMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació,
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un

temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma
UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments
de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons
el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS
(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat
CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS
(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

66.- CALÇS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats
menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en
la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que
no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries
i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a
mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions
exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques,
s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per
assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que
exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys
100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix
en estat grumollós o aglomerat.

67.- FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació
i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta
de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38
per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 Kg/m3.
- Si l'aigua és reciclada: < 185 Kg/m3.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons
UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova

determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb
una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra
o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en
els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

68.- FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació
i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta
de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38
per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 Kg/m3.
- Si l'aigua és reciclada: < 185 Kg/m3.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons
UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb
una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra
o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en
els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

69.- FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren
a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum

necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi
concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida
màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió
o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

70.- FILFERROS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames,
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions
de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les
dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

71.- CLAUS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la
tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

72.- TACS I VISOS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de
la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la
perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries
per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

73.- ABRAÇADORES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió
encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i
base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de
tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.

L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub
revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a
una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se
axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha
de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol
roscat per ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el
cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament
encaixant la abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en
capses, on ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

74.- ACER EN BARRES CORRUGADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues
han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 156301): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de
l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08,
UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com
a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

75.- MALLES ELECTROSOLDADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues
han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 156301): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques mecàniques:

- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de
l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08,
UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com
a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

76.- TAULONS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin
les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

77.- LLATES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin
les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

78.- PUNTALS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin
les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a
poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦
2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

79.- TAULERS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin
les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

80.- PLAFONS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors
per a evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
81.- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva
capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat
per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa
d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

82.- BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat
per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del
procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat per el
fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el
foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o
en cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a la UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici,
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 771-3

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

83.- MAONS CERÀMICS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat
per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat
de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions
subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant,
amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el
foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:

- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici,
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

84.- MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i
evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i
65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés
de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de
muntatge
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants,
amb accessoris i peces de muntatge
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent
per immersió
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants
GANXO I SUPORT PER A CANAL:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.
PEÇA DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Gruix:
- Planxa de zinc: ± 0,03 mm
- Planxa d'acer galvanitzat: ± 0,11 mm
- Dimensions: ± 1 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Llargària: ± 5 mm
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:
Gruix platina: >= 30,5 mm
Radis de plegatge (UNE 36-570): Ha de complir
Tipus d'acer: S235JR
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:
Gruix: >= 1,7 mm
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 1 mm
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
CANAL EXTERIOR:
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar
les dades següents:
+---------------------------------------------------------------------+
¦ Planxa d'acer galvanitzat ¦
PVC rígid
¦
¦--------------------------------¦------------------------------------¦
¦- Nom del fabricant o marca ¦ - Nom del fabricant o marca
¦
¦ comercial
¦ comercial
¦
¦- Tipus i grau de l'acer
¦ - Diàmetre, llargària i d'altres ¦
¦- Dimensions del producte
¦ característiques del producte ¦
¦- Acabat i massa del recobriment¦ - Data de la fabricació
¦
+---------------------------------------------------------------------+
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre
superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
GANXO I SUPORT PER A CANAL:
Subministrament: Embalats en caixes.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- Normativa de compliment obligatori
PECES D'ACER GALVANITZAT:
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 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.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

85.- MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat
per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de
coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per
a fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat
obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent,
amb un forat de 105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix,
composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer
de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom
plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de
gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de
la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la
solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦ Diàmetre ¦ Gruix
¦
¦
¦de la peça¦ del junt ¦ del junt ¦
¦
¦ (mm) ¦
(mm) ¦ (mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦ 5,4 ¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦ 5,5 ¦
24
¦ >= 10
¦
¦
¦ 6,5 ¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦ - ¦ 53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma ¦ - ¦ 50 goma ¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦ - ¦ >= 20 exterior¦ >= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦ - ¦ >= 15 exterior¦ >= 5
¦
+------------------------------------------------------------+
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement
distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de
coberta.

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte
recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per
l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense
contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
PECES D'ACER GALVANITZAT:
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.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

85.- MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

86.- MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal
del reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el
reixat.

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de
suport i els mecanismes d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

87.- LÀMINES BITUMINOSES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a
impermeabilització.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i
acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb
autoprotecció metàl·lica.
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per
extrussió i calandratge.
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirèbutadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció
(mineral o metàl·lica).
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic),
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats,
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures,
recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a
mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de poliester
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de poliester
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini
- NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de
suport al material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de
gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment
bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment
bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb
gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment
bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una
banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un
producte herbicida o repelent de les arrels.
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar
adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllarlo a 10°C.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes
de base asfàltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte
amb productes de base de quitrà o derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a
l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109): <= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1): Tolerància declarada per el fabricant en les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord
amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-1): ± 20 mm/10 m
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada per el fabricant
- Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada per el fabricant
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):
<= valor declarat per el fabricant
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb
autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108): <= valor declarat per el fabricant
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la
membrana (UNE-EN 1296):
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109): Tolerància declarada per el
fabricant
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerància
declarada per el fabricant
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició
perllongada): Ha de complir
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):
Ha de complir
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928): Ha de
complir
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al
valor declarat per el fabricant
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les
especificacions de la UNE 104206.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o
com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues
peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura
baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives: 6 mesos
- Resta de làmines: 12 mesos
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació
ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de
forma clara i ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos
- Condicions d'emmagatzematge
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura,
tipus de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de
reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de
producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats
en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat
CE del producte
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de
reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front
a foc exterior, que requereixen assaig, classificats segons UNE-EN 13501-5:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels
assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de
reacció al foc classificats en classe F o productes per a impermeabilització de cobertes
subjectes al comportament en front a foc exterior, de classe Froof:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
- Productes per a impermeabilització de cobertes no subjectes a la reglamentació de
reacció al foc
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de
forma clara i ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura,
tipus de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a barreres anticapil·laritat o per a estanquitat en estructures enterrades,
subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de
la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat
CE del producte
- Productes per a barreres anticapil·laritat o d'estanquitat en estructures enterrades,
subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels
assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Productes per a barreres anticapil·laritat o d'estanquitat en estructures enterrades,
subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
- Productes per a barreres anticapil·laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, no
subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas
con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras
enterradas. Definiciones y características.

88.- MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de
densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en
sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per
projectar

- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica: <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla
s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Subministrament
¦ Densitat aparent
¦Conductivitat tèrmica ¦
¦
¦
(kg/m3)
¦
(W/m K) ¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦en sacs
¦escaiola
800
¦ escaiola <= 0,35 ¦
¦
¦perlita
110-130 ¦ perlita <= 0,052 ¦
¦
¦mescla en sec 450-500 ¦
¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec) ¦ <= 0,081
¦
+------------------------------------------------------------------------+
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002: A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir
aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Característiques de la perlita ¦ Característiques del morter
¦
¦----------------------------------¦------------------------------------¦
¦Densitat
¦ <= 120 kg/m3
¦Densitat
¦ 0,5 - 0,6 g/cm3 ¦
¦
¦
¦(endurit i sec)¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Conductivitat ¦ <=0,052 W/m K ¦Conductivitat ¦ <= 0,070 W/m K ¦
¦tèrmica
¦
¦tèrmica
¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Granulometria ¦ <= 3 mm
¦Resistència a ¦ >=0,8 N/mm2
¦
¦
¦
¦la compressió ¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦
¦
¦Reacció al foc ¦ A1 o A2-s1,d0 ¦
¦
¦
¦(UNE-EN13501-1)¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha
d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
- Granulometria: 2 - 6 mm
- Densitat: 80/100 kg/m3

Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para
la Recepción de Cementos RC-08."
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha
d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els posibles additius.
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de
densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni
l'enduriment.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El
material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No
s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim
recomanat d'emmagatzematge 1 any.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

89.- EMULSIONS BITUMINOSES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en
una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense
càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb
càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del
betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni
reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): Sense bombolles, deformació de les línies ni
lliscament
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): Sense clivelles
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): Sense bombolles, deformació de les línies ni
lliscament
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): Sense clivelles
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les
gelades i de la radiació solar directa.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas.

90.- MATERIALS PER A PINTURES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines
de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines
de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un
catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos
components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic,
en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la
superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i
ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid
(PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h

- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA
160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits

- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa o corró.

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació
amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat

- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

91.- MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Materials per a l'execució de recrescudes de suports de paviments i per a l'execució
de capes de millora.
S'han considerat els materials següents:
- Terratzo
- Pasta anivelladora
TERRATZO:
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa
superior, l'estesa o la cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una
capa de base o dors.
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre i d'altres pedres de mida més gran i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més
gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, ni escantonaments de mida considerable.
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica quadrada, amb la cara superficial plana.
PASTA ANIVELLADORA:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per
a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en
N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a
quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada
un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de
rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica
amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord
amb assajos indicats en UNE-EN-13813. La resistència a la penetració s'indica amb les
lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència
a la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor
en kN/mm2

- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de
valor en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de
valor en Nm
Característiques especials:
- Resistència elèctrica: d'acord amb UNE-EN 13813
- Resistència química: d'acord amb UNE-EN 13813
- Reacció al foc: d'acord amb UNE-EN 13813
- Emissió de substancies corrosives: d'acord amb UNE-EN 13813
- Resistència tèrmica: d'acord amb UNE-EN 13813
- Permeabilitat a l'aigua: d'acord amb UNE-EN 13813
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: d'acord amb UNE-EN 13813
- Absorció acústica: d'acord amb UNE-EN 13813
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de
la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les
característiques amb els valors corresponents.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
TERRATZO:
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
PASTA ANIVELLADORA:
Subministrament: Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el
nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
-Morters anivelladors per interiors subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat
CE del producte
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori
notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
- Morters anivelladors per a interiors subjectes a reglamentació de substàncies perilloses:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori
notificat.
-Morters anivelladors amb altres usos:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc
visible el marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de
desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la
següent informació:
- Número de identificació de l'organisme certificador (només per productes amb
sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja

- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura
elevada.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
PASTA ANIVELLADORA:
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.
TERRATZO:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

92.- PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment
i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte,
ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o
insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent,
col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de
la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides
per la DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material ¦Característiques dels components
¦
¦ porta ¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat ¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una ¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, ¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i
material de reblert.

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament
protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i
que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el
nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un
punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes
de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar
dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació
de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades
per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les
persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent
manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7
de la norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de
tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat
CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent
informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació
comercial que l'acompanya:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas
de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
ensayo.

93.- REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS

1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer
galvanitzat, que formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

94.- TUB DE FOSA PER A BAIXANTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació.
S'han considerats els tubs següents:
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877
- Tubs de planxa galvanitzada

TUBS DE FOSA:
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat.
El tub ha de ser recte.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del
tub o la seva durada en servei.
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte.
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no
ha de tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions
normals d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de
revestiments exteriors addicionals d'acabat.
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades
següents:
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Identificació del lloc de fabricació
- Període de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 877
- El diàmetre nominal (DN)
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui
El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal.
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦ 50
¦
58
¦ + 2, - 1 ¦ 3,5
¦
¦ 75
¦
83
¦
¦
¦
¦ 100
¦ 110
¦
¦
¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦ 125
¦ 135
¦ ± 2 ¦ 4,0
¦
¦ 150
¦ 160
¦
¦ 4,0
¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦ 200
¦ 210
¦ ± 2,5 ¦
5
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix paret:
- DN<= 150 mm: - 0,5 mm, + sense límit
- 200 mm <= DN <= 300 mm: - 1,0 mm, + sense límit
- Diàmetre interior:
- DN >= 70 mm: >= 0,975 DN
- DN <= 70 mm: >= 0,950 DN
- Rectitud (desviació màxima):
- DN >= 70 mm: 0,15% de la llargària
- DN <= 70 mm: 0,20% de la llargària
- Perpendicularitat extrems:
- 40 mm <= DN <= 200 mm: 3º
- DN >= 250 mm: 2º
- Llargària: ± 20 mm
- Massa: - 15%, + sense límit
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877.
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni.
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua
per immersió, Sendzimir.

El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar
en un tall perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense
discontinuïtats, esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc.
Massa de recobriment (UNE 37-501): >= 275 g/m2
Material base (UNE 36-130): 41
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138): >= 4
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233): Sense exfoliació
Toleràncies:
- Dimensionals: Les especificades a la norma UNE 36-130
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i
ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
TUBS DE FOSA:
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad.
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:
* 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.

95.- BRIDA PER A TUB
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals
en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer,
galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà
d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm

Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37501.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha
d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

96.- BONERES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i
evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge.
La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir

Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb
relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides
uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles
o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la
marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
PECES D'ACER GALVANITZAT:
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.

PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

97.- LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil
incorporat.
S'han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
La geometria dels nòduls ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja
d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a la amplada d'encavalcament, i la
resta adherit a la part superior dels nòduls.
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3): >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió: >= 90 kN/m2
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3): >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla: Aprox. 5 l/s
m
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426): ± 10%
- Ample (UNE EN 426): ± 1%
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C,
en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

98.- TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de
la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i
exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap
impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la
proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.

Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m.
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap
impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es
connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la
proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que
sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules
UNE-EN 1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà
de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315
MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

99.- ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals,
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap
de les seves aplicacions.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- Normativa de compliment obligatori
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de
pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif.
para tubos,accesorios

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

100.- ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals,
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap
de les seves aplicacions.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- Normativa de compliment obligatori
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de
pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif.
para tubos,accesorios

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

101.- PURGADORS AUTOMATICS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

102.- DIPOSITS D'EXPANSIÓ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.
S'han considerat els elements següents:
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat
elèctricament

- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de
seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb
connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a
col·locar verticalment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als
esforços que ha de suportar.
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials
per al seu ús.
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:
Ha d'estar format per:
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
- Vàlvula de càrrega de nitrogen
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador
Diàmetre de la rosca de connexió:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4" ó 1"
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"
Sobrepressió màxima:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió
per a impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels
impactes i les altes temperatures.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.

103.- TERMÒMETRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior,
amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- Condicions de control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Tipus
- Escala i diàmetre
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.

104.- MANÒMETRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
5.- Condicions de control de recepció

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.

105.- ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura
seleccionada a la regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- Condicions de control de recepció

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.

106.- ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els
adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

107.- TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre
lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una
amplària màxima de 0,8 mm.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦
¦ tub ¦
teòric (mm) ¦ (DIN 2440)
¦
¦ (rosca ¦--------------------¦-----------------------¦
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦ Valor ¦ Tolerància ¦
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦
¦ 1/8" ¦ 10,2 ¦ ± 0,4 ¦ 2 ¦ -0,25 ¦
¦ 1/4" ¦ 13,5 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,3 ¦ -0,30 ¦
¦ 3/8" ¦ 17,5 ¦ +0,3/-0,5 ¦ 2,3 ¦ -0,30 ¦
¦ 1/2" ¦ 21,3 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,6 ¦ -0,30 ¦
¦ 3/4" ¦ 26,9 ¦ ± 0,4 ¦ 2,6 ¦ -0,30 ¦
¦ 1" ¦ 33,7 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 1"1/4 ¦ 42,4 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 1"1/2 ¦ 48,3 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 2" ¦ 60,3 ¦ +0,5/-0,6 ¦ 3,6 ¦ -0,50 ¦
¦ 2"1/2 ¦ 76,1 ¦ +0,5/-0,8 ¦ 3,6 ¦ -0,50 ¦
¦ 3" ¦ 88,9 ¦ +0,6/-0,9 ¦ 4 ¦ -0,50 ¦
¦ 4" ¦114,3 ¦ +0,7/-1,2 ¦ 4,5 ¦ -0,60 ¦
¦ 5" ¦139,7 ¦ +1,1/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60 ¦
¦ 6" ¦165,1 ¦ +1,4/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60 ¦
+--------------------------------------------------------+
Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: <= 0,18%
- Fòsfor: <= 0,05%
- Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- Condicions de control de recepció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

108.- TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de
ser llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol
altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma
EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix,
amb un tall net.
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre nominal, el
gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.),
sigui menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de la EN ISO 15874-2, en
funció del tipus de material.

Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de la EN ISO
15874-2.
La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els valors
de l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe
de condició de servei.
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons la UNE-EN 921, han de
complir amb l'especificat en l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat en
l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal
- Classe de dimensió
- Tipus de material
- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declarada pel fabricant)
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)
Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.
Material:
- PP-H: Polipropilè-homopolímer
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc
- PP-R: Polipropilè-copolímer al atzar
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment
i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO
15874-1:2003)
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 158742:2003)

109.- AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin
desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.

No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una
acumulació accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios".
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les
pluges, les humitats i els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión
de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- Condicions de control de recepció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el
material segons criteri de la DF.

110.- RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops,
deformacions ni altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2): EN AW-1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma
UNE-EN 485-2
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de
llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra
els impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i
protegides contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

111.- ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals,
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap
de les seves aplicacions.

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- Normativa de compliment obligatori

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

112.- ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- Normativa de compliment obligatori
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

113.- VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment
(connexió mascle)
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat
cilíndric diametral que gira 90°.

- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola: poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d'etilepropilediè EPDM
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

114.- VÀLVULES DE PAPALLONA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules de papallona manuals de fosa o alumini de 10 i 16 bar de pressió nominal i
connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos de forma anular
- Disc o papallona que gira sobre un eix diametral i que tanca sobre un assentament
de forma anular
- Maneta d'accionament
L'estanquitat de l'eix s'ha de fer mitjançant un retenidor.
Ha de garantir una estanquitat total.
Ha de ser autonetejant.
Pressió de tancament: <= 10 bar
Temperatura de servei: <= 110° C
Materials:
- Papallona: Acer inoxidable / Llautó
- Assentament, en conduccions per a aigua: EPDM
- Assentament, en conduccions per a gas: Nitril
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Embalades en capses.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

115.- VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i
16 bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
- Cos amb les tres connexions fent T.
- Sistema de tancament.
- Accionament per servomotor elèctric.
- Assentaments d'estanquitat pel sistema de tancament.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques
de l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca
i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els
elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que
s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les
altres dues d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la
pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 6 bar: >= 9 bar
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i
plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de
sol i dins l'embalatge original.

3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

116.- VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvules de retenció de disc amb els extrems roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos cilíndric de llautó amb els extrems roscats
- Disc obturador de material sintètic o metàl·lic amb eix de guia i junt d'estanquitat
- Molla helicoïdal tarada a una pressió predeterminada per a mantenir el disc contra el
seient
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
L'eix que suporta l'element obturador ha de desplaçar-se lliurement per l'allotjament.
En estat de repòs, la molla ha de mantenir el disc contra el seient mecanitzat al cos.
El disc ha d'estar centrat amb el seient i ha de fer contacte en tot el perímetre.
Sobre el cos de la vàlvula hi ha d'anar gravada la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Sageta que indiqui el sentit de circulació del fluid

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

117.- FILTRES
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres de llautó roscats.
- Filtres de fosa per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar
l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació
del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant,
mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre
tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.

118.- VÁLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió
roscada i un element obturador.
L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma
part de la vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar
l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació
del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.

119.- BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT
1 .- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Bombes acceleradores amb motor inundat format per un motor acoblat directament
a la bomba.
S'han considerat els tipus de connexió següents:
- Roscada
- Embridada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han d'estar sobre un mateix eix.
Ha de portar un selector per a variar la velocitat de gir del motor o un selector de
velocitat més un regulador de cabal i pressió.
El cos de la bomba i la tapa del motor han de portar gravada la indicació del sentit de
circulació de l'aigua i de gir del motor, respectivament.
Tensió d'alimentació (monofàsic): 230 V
Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V
Temperatura de servei: <= 105°C
Materials:
- Cos: Fosa
- Impulsor: Fosa
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
CONNEXIÓ PER ROSCA:
Subministrament: En caixes, amb els corresponents mitjos enllaços.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

El tècnic autor del projecte
Sant joan de les Abadesses, Setembre de 2015

10- ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

10.1- ESTAT D’AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA
01.01

m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
sala caldera existent

34,00

34,00
34,00

01.02

m2 Enderroc,escala,muntants perf.lam.,m.man.,càrrega
manual
Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
interior sala calderes

1

0,60

1,00

0,60

escala pati exterior

1

2,50

0,60

1,50
2,10

01.03

m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
obertura porta sala calderes

1

1,80

0,50

2,20

1,98

peu caldera

1

1,35

1,05

0,20

0,28
2,26

01.04

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts
o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
tancaments

1

5,50

5,50

murs

1

3,00

3,00

escales

1

1,00

1,00
9,50

01.05

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon
inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,25t/m3,LER
170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
tancaments

1

5,50

5,50

murs

1

3,00

3,00

escales

1

1,00

1,00
9,50

01.06

pa Arrencada quadre elèc. superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de quadre elèctric i de canalització superficial amb cablejat i lluminàries incloses, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
sala calderes acutal

1

1,00
1,00

01.07

m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega
manual
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
forats passamurs xarxa calor

6

0,40

0,35

0,40

0,34
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts
forats ventilació sitja

3

Longitud
0,30

Amplada
0,35

Alçada

Parcials

0,30

0,09

Quantitat

0,43

01.08

u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
porta entrada sala caldera
actual

1

1,00
1,00

01.09

kg Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
dintell porta entrada sala
caldera
HEB-200

1

2,20

61,30

134,86
134,86

01.10

m2 Paret tanc.recolzada,29cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x75mm,1cara,col.morter 1:2:10,CEM II
Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
tancament porta actual sala
caldera

1

0,80

2,10

1,68
1,68

01.11

m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:2:10,CEM
II
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II
formació sitja

1

24,00

2,30

55,20

tancament escala accés escola

1

1,00

2,30

2,30
57,50

01.12

m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment
1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat
formació sitja
tancament escala accés escola

1

24,00

2,30

55,20

1

6,00

2,30

13,80

1

1,00

2,30

2,30
71,30

01.13

m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV
W2,s/UNE-EN 998-1,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent
(GP) de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat
tancament porta actual sala
caldera

1

0,80

2,10

1,68
1,68
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

01.14

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu
alt,col.
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a
una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada
porta sitja

1

1,00
1,00

01.15

u

Porta acer, 2bat., 180x210cm, bastidor tub acer, 2
planxes a esm
Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 180x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred. Inclou pintat interior i exteriorment i col·locació, i pany. Inclou reixes de ventilació en la part superior i inferior.
porta accés

1

1,00
1,00

01.16

pa taulons de fusta de 100x25x5cm
taulons de fusta de 100x25x5cm fixats a paret amb angles
metàl·lics, per la porta d'accès a la sitja. Inclou material i
col·locació.
porta accés sitja

1

1,00
1,00

01.17

m2 Muntatge encofrat+revoltó PP recic.,h=10cm,+peces
esp.
Muntatge d'encofrat, amb revoltó de polipropilè reciclat
de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials
paviment sitja

1

35,00

35,00
35,00

01.18

m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada
paviment sitja

1

35,00

35,00
35,00

01.19

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica
llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
interior sala caldera

1

22,00

2,35

51,70

tancament porta exterior

1

1,00

2,50

2,50
54,20

01.20

m2 Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN
120, protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc.
Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 120,
protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc de 120 minuts, mitjançant recobriment amb morter de perlita-vermiculita projectada.
sostre sala caldera i sitja

1

9,00

6,50

58,50
58,50

01.21

u

Bunera sifònica acer
inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm,
Bunera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques. Inclou connexió a xarxa de sanejament existent.
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts
bunera

1

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

1,00
1,00

01.22

u Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm, amb
marc i premarc, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
reixa ventilació sitja

3

3,00
3,00

01.23

pa Retirada de dipòsit de 1500 l existent i caldera
Retirada de dipòsit existent de gasoil de 1500 l de doble
paret i de la caldera.
sala caldera

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

1,00

17,40

Quantitat

CAPÍTOL 02 XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS
02.01

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,retro.mitj.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
rasa xarxa calor

1

29,00

0,60

17,40

02.02

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorres reciclat
form. ,g<=25cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
rasa xarxa calor

1

29,00

0,60

0,30

5,22
5,22

02.03

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg
rasa,20cm sobre canonada,p/malla senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
rasa xarxa de calor

1

29,00

29,00
29,00

02.04

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,grava
,5-12mm,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
rasa xarxa calor

1

29,00

0,60

0,40

6,96
6,96

02.05

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.
,g<=25cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
rasa xarxa calor

1

29,00

0,60

0,30

5,22
5,22

02.06

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,carreg.mec.,rec.15-20km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km
rasa xarxa calor

1

29,00

0,60

1,00

17,40
17,40

02.07

m Canonapa preaïllada SDR11 DN-40+40/126 mm PN-6
Subministre i col·locació de canonada preaïllada tipus
RAUTHERMEX DUO SDR11 o similar per calefacció, apte
per a una temperatura màxima de 95 ºC. Doble tub intern
de polietilè reticulat (PE-Xa) segons norma DIN-16892/93,
de DN-40+40/126 mm i PN-6 atm., amb capa barrera contra la difusió d'oxigen (EVOH), segons DIN-4726. Aïllament
d'escuma semi-rígida de poliuretà lliure de CFCs fabricada en continu. Coberta exterior de polietilè (PE-LLD) corrugat sobreextrusionat sense costures. La canonada és impermeable a la difusió longitudinal d'aigua segons EN
489, de DNexterior-128 mm. Inclou tot tipus d'accessoris
per a la correcta instal·lació (colzes, T, unions, passamurs,
transicions de PE-Xa-PPR-acer).
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts
tub 40+40

1

Longitud
35,00

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

35,00
35,00

02.08

pa Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.
Ajudes ram de paleta.Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals.
xarxa calor

1

1,00
1,00

02.09

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
xarxa de calor

1

110,00

110,00
110,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
SUBCAPÍTOL 03.01 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
03.01.01

u

Acumulador d'inèrcia, de terra, model PUB 1500
"HERZ", capacitat 1500 l, altura 2049 mm, diàmetre
1000 mm, pes 162 kg.
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, de terra, model PUB 1500 "HERZ", capacitat 1500 l, altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes 162 kg, amb aïllament tèrmic (diàmetre de l'acumulador amb aïllament
1200 mm). Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'acumulador. Connexionat.
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.
acumulador

2

2,00
2,00

SUBCAPÍTOL 03.02 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I OMPLIMENT SITJA
03.02.01

u

Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de
biomassa compost per disc rotatori per a extractor
rotatiu, amb motor per a a
Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de biomassa compost per disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i engranatges, extractor
rotatiu de 5 m de diàmetre, format per ballestes i transportador helicoïdal sense fi, allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 1,5 m de longitud, amb tub de
connexió,. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
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.
disc

1

1,00
1,00

03.02.02

u

Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja
construida "in situ", formada per tres boques
d'impulsió de diàmetre 150 tip
Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja construida "in situ", formada per tres boques d'impulsió de diàmetre 150 tipus ròtula-ITAL-150, una d'elles amb angle de
50º. Totalment muntades i instal·lades, fins i tot amb tap tipus reixat que permeti la ventilació, presa de terra i accessoris per a empotrar-les.
ompliment sitja

1

1,00
1,00

03.02.03

m

Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura.
Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p d’elements de fixació i mitjans auxiliars.
parets laterals

2

5,00

10,00

2

6,00

12,00
22,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

03.02.04

m2 Revest.vert.,h<=3m,tauler
partic.fust.,g=22mm,p/amb.sec P2,rf=D-s2, d0,no
revestit,treb.taller,col. fix.mec. s/enllatat fusta
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no
revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
sitja

2

Longitud

5,00

Amplada

1,50

Alçada

Parcials

Quantitat

15,00
15,00

SUBCAPÍTOL 03.03 EQUIP GENERADOR DE CALOR
03.03.01

Ut

Caldera per a la combustió d'estelles, potència
nominal de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151
T-Control "HERZ", amb base de reco
Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151 T-Control "HERZ", amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1818x980x1494 mm, aïllament interior, càmera de combustió amb graella mòbil amb sistema automàtic de neteja mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja
automàtica, sistema de recollida i extracció de cendres
del mòdul de combustió i dipòsit de cendres extraïble,
control de la combustió mitjançant sonda Lambda integrada, sistema de comandament integrat T-Control amb pantalla tàctil, per al control de la combustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció,
amb base de recolzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre i bomba de circulació model Stratos Para 40/1-12, sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, de
240 litres, per a sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, regulador de tir de 200
mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració per a conducte de fums de 200 mm de diàmetre,
limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure
el conducte per a evacuació dels productes de la combustió que enllaça la caldera amb la xemeneia. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de
la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 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.
caldera biomassa

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

SUBCAPÍTOL 03.04 XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS
03.04.01

m

Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret
interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm de
diàmetre i paret exterior d
Subministre i col·locació de xemeneia individual modular
metàl·lica, formada per tub de doble paret, compost per
paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica
d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de treball de 450°C i puntes de temperatura de fins 1000°C, pressió de treball de fins 5000 Pa, instal·lada en el interior de l'edifici, per evacuació dels productes de la combustió de la
caldera de peu amb càmera de combustió atmosfèrica,
de biomassa. Inclús p/p de tes, colces, adaptadors, abraçadores, suports murals, mòduls finals i demés accessoris
necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replantejament i traçat de la xemeneia. Presentació de tubs i accessoris. Muntatge de la xemeneia. Fixació
de la xemeneia al parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des
de l'arrencada del conducte fins la part superior del deflector, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada
del conducte fins la part superior del mòdul final, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
xemeneia

1

14,00

14,00
14,00

03.04.02

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb
pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús p/p
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
sala caldera

1

20,00

20,00
20,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.03

m

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2" DN 50 mm de di
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre,
una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb
pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús p/p
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
sala caldera

1

3,00

3,00
3,00

03.04.04

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
sala caldera

1

18,00

18,00
18,00

03.04.05

u Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l.
Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat
amb una capacitat de 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas
d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de distribució.
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 caldera

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.06

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat,
In-Line, amb motor d'imant permanent, amb variador
de freqüència incorporat i
Subministrament i instal·lació de bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat, In-Line, amb motor d'imant permanent, amb variador de freqüència incorporat i ventilació
automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de connexions (velocitat constant i pressió proporcional), model Ego 32/80-180
"EBARA", de 180 mm de longitud, impulsor de tecnopolímer, eix motor i coixinets de ceràmica, connexions roscades de 2" de diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar,
rang de temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP 44, alimentació monofàsica a
230 V. 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 i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació.
Connexió a la xarxa de distribució.
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 caldera

1

1,00
1,00

03.04.07

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 50 kW.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, pressió
màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C,
inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres, elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
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 caldera

1

1,00
1,00

03.04.08

u

Punt de buidatge format per 2 m de tub de policlorur
de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm, per a ca
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de tub de policlorur de vinil clorat (PVC-C),
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves
de servei.
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 caldera

4

4,00
4,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.09

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Punt d'omplert format per 6 m de tub de coure rígid,
de 26/28 mm de diàmetre, per a calefacció,
col·locat superficialment, amb a
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa
de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 6 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm de
gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
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 caldera

1

1,00
1,00

03.04.10

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat,
sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de
1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des
de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de
la vàlvula als tubs.
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 caldera

6

6,00
6,00

03.04.11

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", tot/res, amb motor elèctric de 220 V; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

2

2,00
2,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.12

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Comptador
calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=16bar,DN=2 1/2"
,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2 1/2" de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 2 1/2'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sondes de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes
sala caldera

1

1,00
1,00

03.04.13

u

Comptador
calor.hidrodin.Q=3,0m3/h,PN=16bar,DN=1",T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1" de diàmetre nominal, ràcords
inclosos de 1'', per a una temperatura màxima del fluid
de 90°C en funcionament continu, amb sondes de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria
de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes
sala caldera

1

1,00
1,00

03.04.14

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

11

11,00
11,00

03.04.15

u Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.16

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca
mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció
incorporada, model Solar-Vent 5914
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció incorporada, model Solar-Vent 591400 "LUMELCO", flotador d'acer inoxidable i cos de llautó, per a
una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 160°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del purgador. Connexionat.
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 caldera

6

6,00
6,00

03.04.17

u Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

1

1,00
1,00

03.04.18

u Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 1 1/4"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

2

2,00
2,00

03.04.19

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades,
amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a
600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de
la vàlvula als tubs.
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 caldera

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.20

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4"
de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

2

2,00
2,00

03.04.21

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
sala caldera

2

2,00
2,00

03.04.22

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'',roscat
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
sala caldera

4

4,00
4,00

03.04.23

u

Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot
senyal blo
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable, instal·lat
sala caldera

1

1,00
1,00

03.04.24

u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada
Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
sala caldera

1

1,00
1,00

03.04.25

u

Sonda temperatura canonada
beina,munt.+connectada
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
sala caldera

10

10,00
10,00

03.04.26

u Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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 caldera

6

6,00
6,00
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.27

m

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de 10/12
mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
sala caldera

2

2,00
2,00

SUBCAPÍTOL 03.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL
03.05.01

pa instal·lació elèctrica
Partida alçada d'instal·lació elèctrica per el correcte funcionament de l'equip inclòs en aquest capítol
Aquesta partida inclou totes les proteccions, tub, cablejat
i la seva instal·lació.
Instal·lació elèctrica :
- Quadre principal de protecció i comandament per una
potència màxima admisible 13,85 KW amb un PIA de 20 A
III. Inclou diferencials, magnetotèrmics, sobretensions, relés, etc...
-Instal·lació elèctrica amb plafons fluorescents de 2x56 W,
segons plànol. Inclou cablejat, lluminàries, interruptor,
tubs, llums d'emergència, etc...
-Alimentació trifàssica a cada quadre de protecció i control de la caldera de biomassa.

sala caldera

1

1,00
1,00

03.05.02

pa instal·lació control
Instal·lació de control:
-Quadre de control i automatització de totes les calderes,
bombes, vàlvules de tres vies, vàlvules de dues vies, sondes de temperatura, pressió, etc.. Inclou programació, cablejat, tub de protecció, instrumentació necessària per realitzar la correcta climatització i control, així com la monitorització a través d'un sistema scada.

sala caldera

1

1,00
1,00

03.05.03

u Comptador d'energia elèctrica per carril DIN
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN.
Mesura de Tensió, Corrent, Potència Activa i Energia Activa.
Inclou transformadors d'intensitat.
Inclou ma d'obra, cablejat d'alimentació i mesura de tensió i cablejat de xarxa.
sala caldera

1

1,00
1,00
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Codi

Descripció

03.05.04

m

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
tram canonada 40+40

1

35,00

35,00
35,00

03.05.05

m

Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
tram canonada PP-R 40

1

55,00

55,00
55,00

03.05.06

m

Cable transm.dades,4par.,cat.6
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina
i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, col·locat sota tub o canal
tram xarxa calor

1

90,00

90,00
90,00

SUBCAPÍTOL 03.06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.06.01

u

Sistema de detecció i alarma, convencional, format
per central de detecció automàtica d'incendis de 2
zones de detecció, detecto
Sistema de detecció i alarma, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones de
detecció, detectors òptic de fums, polsador d'alarma, sirena interior, sirena exterior i canalització de protecció fix en
superfície amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de
color negre, amb IP 547.
sala caldera

1

1,00
1,00

03.06.02

Ut

Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C,
amb 6 kg d'agent extintor
Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C, amb 6 kg
d'agent extintor.
sala caldera

1

1,00
1,00

03.06.03

Ut

Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155
lúmens.
Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.
sala caldera

1

1,00
1,00
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Codi

Descripció

03.06.04

u

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures
de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament
sala caldera

2

2,00
2,00

SUBCAPÍTOL 03.07 COL·LECTOR HIDRÀULIC
03.07.01

u

Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m,
amb 3 connexions d'entrada
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució
d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 3
connexions d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Connexionat de boques.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
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.
col·lectors

2

2,00
2,00

03.07.02

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades,
amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a
600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de
la vàlvula als tubs.
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.
col·lecotors

1

1,00
1,00

03.07.03

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
col·lectors

4

4,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat
4,00

03.07.04

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat,
sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de
1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des
de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de
la vàlvula als tubs.
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.
col·lectors

3

3,00
3,00

03.07.05

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
col·lectors

2

2,00
2,00

03.07.06

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'',roscat
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
col·lectors

2

2,00
2,00

03.07.07

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb
actuador de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de
la vàlvula als tubs.
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 caldera

2

2,00
2,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.07.08

m

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de 33/35
mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
col·lectors

1

6,00

6,00
6,00

03.07.09

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb
pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús p/p
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
col·lectors

5

5,00
5,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

CAPÍTOL 04 SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT
04.01

pa compliment rd 1627/97
Pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre les
imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadacun dels
industrials implicats.
compliment RD-1627/1997

1

1,00
1,00

04.02

pa compliment del control de qualitat
Pa per a la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat,
mesures i programes.
compliment D-375/1988

1

1,00
1,00

04.03

Ut rètols indicadors
Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra,
de material adhesiu i de dimensions 210x210 mm
Rètol = 1Ut / 1 ús = 1 Ut.
rètols

1

1,00
1,00

04.04

Ut senyal d'obligació o prohibició
Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de
diàmetre, amb suport metal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m
d'altura. Inclùs col.locació.
Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut
senyal

1

1,00
1,00

04.05

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
tanca

1

3,00

3,00
3,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

CAPÍTOL 05 PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
05.01

pa Projecte de legalització
Projectes de legalització de les instal·lacions realitzades incloent:
- Projecte d'instal·lació tèrmica
- Projectes de baixa tensió necessàris
- Altres projectes necessàris.
S'inclouen tant els costos de visat, com els costos de tramitació com qualsevol altra taxa que sigui d'aplicació.
projecte legalització instal·lació

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Uts

Longitud

Amplada

Alçada

Parcials

Quantitat

CAPÍTOL 06 IMPREVISTOS I REPOSICIONS
06.01

pa imprevistos
D'imprevistos a justificar.
imprevistos

1

1,00

1,00
1,00

06.02

pa reposicions
Reposicions d'obra i serveis afectats.
reposicions

1

1,00
1,00
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10.2- QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

16,06
16,62
3,59
8,20

4,02
4,16
0,90
0,12

Import

CAPÍTOL 01 CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA
01.01

m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
0,250h
0,250h
0,250h
1,500%

manobre
manobre especialista
martell trenc.man.
despeses auxiliars mà d'obra

9,20

01.02

m2 Enderroc,escala,muntants perf.lam.,m.man.,càrrega
manual
Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
0,150h
0,500h
0,150h
1,500%

oficial 1a soldador
manobre
equip tall oxiacetilènic
despeses auxiliars mà d'obra

24,40
16,06
7,71
11,70

3,66
8,03
1,16
0,18
13,03

01.03

m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
Enderroc
de mur
d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
6,375h
1,500%

manobre
despeses auxiliars mà d'obra

16,06
102,40

102,38
1,54
103,92

01.04

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0,010h
0,173h

pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kw
camió transp.12 t

46,75

0,47

32,12

5,56
6,03

01.05

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,25t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,250t

deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon
inclòs(llei 8/2008),residus barrej.
inerts,1,25t/m3,ler 170107

23,67

29,59

29,59
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
01.06

Descripció

Preu

Subtotal

20,69
17,75
192,20

103,45
88,75
2,88

Import

pa Arrencada quadre elèc. superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada
de quadre elèctric i de canalització
superficial amb cablejat i lluminàries incloses, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
5,000h
5,000h
1,500%

oficial 1a electricista
ajudant electricista
despeses auxiliars mà d'obra

195,08

01.07

m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega
manual
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor
15,000h
15,000h
1,500%

oficial 1a picapedrer
manobre
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
600,90

360,00
240,90
9,01
609,91

01.08

u
Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
1,000h
1,500%

manobre
despeses auxiliars mà d'obra

16,06
16,10

16,06
0,24
16,30

01.09

kg

Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
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, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
0,012h
0,012h
1,000kg
2,500%

oficial 1a paleta
manobre
acer s275jr,peça simp.,perf.lam.ip,he,up,tallat
mida+antiox.
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
0,83

0,29
0,19
0,83

0,50

0,01
1,32

01.10

m2 Paret tanc.recolzada,29cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x75mm,1cara,col.morter 1:2:10,CEM II
Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
2,068h
1,030h
78,000u
0,062m3

2,500%

oficial 1a paleta
manobre
maó calat,290x140x75mm,c.vist.,categoria
i,hd,une-en 771-1
morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. cem
ii/b-l,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5n/mm2,elab.a obra,formigone
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
0,30

49,63
16,54
26,56

107,55

7,10

66,20

1,66
101,49
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
01.11

Descripció

Preu

Subtotal

24,00
16,06
0,19

20,09
6,75
6,21

107,55

2,29

26,80

0,67

Import

m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:2:10,CEM II
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II
0,837h
0,420h
30,000u

0,020m3

2,500%

oficial 1a paleta
manobre
maó
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
i,hd,une-en 771-1
morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. cem
ii/b-l,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5n/mm2,elab.a obra,formigone
despeses auxiliars mà d'obra

36,01

01.12

m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment
1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat
0,460h
0,230h
0,016m3

2,500%

oficial 1a paleta
manobre
morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra
pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10n/mm2,elab.a obra,formigonera
165l
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
89,50

11,04
3,69
1,55

14,70

0,37
16,65

01.13

m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV
W2,s/UNE-EN 998-1,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent
(GP) de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat
0,560h
0,280h
0,005m3
0,021t
0,280h
2,500%

oficial 1a paleta
manobre
aigua
morter ciment ús corrent (gp),csiv w2,s/une-en
998-1,sacs
mesc.cont. sacs
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
1,16
137,76

13,44
4,50
0,01
3,12

1,42
17,90

0,40
0,45
21,92

01.14

u
Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu alt,col.
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90, una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada
0,250h
1,000u
2,500%

oficial 1a manyà
porta metàl.,ei2-c 90,1bat.,80210cm,preu alt
medios auxiliares

18,64
228,63
4,70

4,66
228,63
0,12
233,41
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
01.15

Descripció

Preu

Subtotal

18,64
465,00

9,32
465,00

31,25
9,30

31,25
0,23

Import

u

Porta acer, 2bat., 180x210cm, bastidor tub acer, 2
planxes a esm
Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 180x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred. Inclou pintat interior i exteriorment i
col·locació, i pany. Inclou reixes de ventilació en la part
superior i inferior.
0,500h
1,000u
1,000u
2,500%

oficial 1a manyà
porta acer, 2 bat, 200x240cm, bastidor tub
acer, 2 planxes
ferramenta p/porta int. preu mitjà, 2 bat.
medios auxiliares

505,80

01.16

pa taulons de fusta de 100x25x5cm
taulons de fusta de 100x25x5cm fixats a paret amb
angles metàl·lics, per la porta d'accès a la sitja. Inclou
material i col·locació.
1,000pa

taulons

250,00

250,00
250,00

01.17

m2 Muntatge encofrat+revoltó PP recic.,h=10cm,+peces esp.
Muntatge d'encofrat, amb revoltó de polipropilè reciclat
de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials
0,011h
0,011h
1,000m2
1,500%

oficial 1a encofrador
ajudant encofrador
revoltó pp recic.,h=10cm,+peces esp.
despeses auxiliars mà d'obra

23,02
20,44
12,44
0,50

0,25
0,22
13,06
0,01
13,54

01.18

m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada
0,200h
0,200h
0,060m3
0,100h
1,000m2
1,500%

oficial 1a paleta
manobre
formigó ha-30/p/10/i+e,>=300kg/m3 ciment
regle vibratori
malla el.b/corrug.me
10x10cm,d:3-3mm,6x2,2m b500t elab.obra i ma
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
90,38
4,86
1,47

4,80
3,21
5,69
0,49
1,47

8,00

0,12
15,78

01.19

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
0,100h
0,010h
0,540kg
1,500%

oficial 1a pintor
ajudant pintor
pintura plàstica,p/ext.
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
21,31
4,88
2,60

2,40
0,21
2,69
0,04
5,34
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
01.20

Descripció

Preu

Subtotal

1,90
7,51

15,20
2,23

19,67
17,34
27,00

5,07
4,47
0,54

Import

m2 Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN
120, protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc.
Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN
120, protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc de
120 minuts, mitjançant recobriment amb morter de
perlita-vermiculita projectada.
8,000kg
0,297h
0,258h
0,258h
2,000%

morter de perlita-vermiculita de 120 minuts
mescladora-bombadora per morters i guixos
projectats, de 3 m³/h.
oficial 1ª aplicador de productes aïllants.
ajudant aplicador de productes aïllants.
costos directes complementaris

27,51

01.21

u

Bunera sifònica acer
inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm,
Bunera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions
mecàniques. Inclou connexió a xarxa de sanejament
existent.
5,000h
5,000h
4,000u
1,000u
1,500%

oficial 1a paleta
ajudant paleta
vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac
d=8/10mm
bunera sifònica acer
inox.,costat=250x250mm,sortida vert.d=110mm
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
19,53
0,23

120,00
97,65
0,92

133,91

133,91

217,70

3,27
355,75

01.22

u
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm, amb
marc i premarc, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,500h
0,300h
1,000m2
0,005m3

1,500%

oficial 1a paleta
manobre
reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm
morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra
pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10n/mm2,elab.a obra,formigonera
165l
despeses auxiliars mà d'obra

24,00
16,06
45,00
89,50

12,00
4,82
45,00
0,45

16,80

0,25
62,52

01.23

pa Retirada de dipòsit de 1500 l existent i caldera
Retirada de dipòsit existent de gasoil de 1500 l de doble
paret i de la caldera.
10,000h
10,000h

oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.

24,08
20,65

240,80
206,50
447,30

Pàgina

5

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

16,06
50,38
1,30

1,28
7,31
0,02

Import

CAPÍTOL 02 XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS
02.01

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,retro.mitj.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
0,080h
0,145h
1,500%

manobre
retroexcavadora mitjana
despeses auxiliars mà d'obra

8,61

02.02

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorres reciclat form.
,g<=25cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de
formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant
0,140h
1,900t
0,100h
0,140h
1,500%

manobre especialista
sorra de reciciclat form. 0-5mm
retroexcavadora mitjana
picó vibrant,plac.60cm
despeses auxiliars mà d'obra

16,62
11,36
50,38
7,18
2,30

2,33
21,58
5,04
1,01
0,03
29,99

02.03

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg
rasa,20cm sobre canonada,p/malla senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,010h
1,020m
1,500%

ajudant muntador
banda cont.plàstic,color,30cm
despeses auxiliars mà d'obra

17,05
0,09
0,20

0,17
0,09
0,00
0,26

02.04

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,grava
,5-12mm,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
0,080h
1,700t
0,040h
0,080h
1,500%

manobre especialista
grava pedra .5-12mm
retroexcavadora mitjana
picó vibrant,dúplex,1300 kg
despeses auxiliars mà d'obra

16,62
12,71
50,38
10,17
1,30

1,33
21,61
2,02
0,81
0,02
25,79

02.05

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.
,g<=25cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,180h
0,100h
0,180h
1,500%

manobre especialista
retroexcavadora mitjana
picó vibrant,dúplex,1300 kg
despeses auxiliars mà d'obra

16,62
50,38
10,17
3,00

2,99
5,04
1,83
0,05
9,91
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
02.06

Descripció

Preu

Subtotal

32,12

5,78

Import

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,carreg.mec.,rec.15-20km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
0,180h

camió transp.12 t

5,78

02.07

m
Canonapa preaïllada SDR11 DN-40+40/126 mm PN-6
Subministre i col·locació de canonada preaïllada tipus
RAUTHERMEX DUO SDR11 o similar per calefacció, apte
per a una temperatura màxima de 95 ºC. Doble tub
intern de polietilè reticulat (PE-Xa) segons norma
DIN-16892/93, de DN-40+40/126 mm i PN-6 atm., amb
capa barrera contra la difusió d'oxigen (EVOH), segons
DIN-4726. Aïllament d'escuma semi-rígida de poliuretà
lliure de CFCs fabricada en continu. Coberta exterior de
polietilè (PE-LLD) corrugat sobreextrusionat sense
costures. La canonada és impermeable a la difusió
longitudinal d'aigua segons EN 489, de DNexterior-128
mm. Inclou tot tipus d'accessoris per a la correcta
instal·lació (colzes, T, unions, passamurs, transicions de
PE-Xa-PPR-acer).
1,000u
1,000m
0,150h
0,150h

material axiliar (colzes, t, unions, passamurs i
accessoris varis)
tub de polipropilè reticulat (pe-xa) de
40+40/126
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.

15,00

15,00

71,30

71,30

24,08
20,65

3,61
3,10
93,01

02.08

pa Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.
Ajudes ram de paleta.Formació d'encast per a petits
elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals.
10,000h
10,000h

oficial 1a paleta
manobre

24,00
16,06

240,00
160,60
400,60
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
02.09

Descripció

Preu

Subtotal

0,16

0,16

4,74

4,74

7,81

7,81

11,68
24,08
20,65
19,80

0,78
3,42
2,93
0,40

Import

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

1,000m

0,067l
0,142h
0,142h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè
copolímer random (pp-r), de 40 mm de diàme
tub de polipropilè copolímer random (pp-r), de
40 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 3,7
mm de gruix, segons une-en iso 15874camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5
mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix
(equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

20,24
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

1.560,00

1.560,00

20,06

80,24

1,56

1,56

24,08
20,65
1.737,30

51,39
44,07
34,75

Import

CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
SUBCAPÍTOL 03.01 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
03.01.01

u

Acumulador d'inèrcia, de terra, model PUB 1500 "HERZ",
capacitat 1500 l, altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes
162 kg.
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia
estratificat, de terra, model PUB 1500 "HERZ", capacitat
1500 l, altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes 162 kg,
amb aïllament tèrmic (diàmetre de l'acumulador amb
aïllament 1200 mm). Inclòs vàlvules de tall, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'acumulador.
Connexionat.
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.
1,000Ut

4,000Ut
1,000Ut
2,134h
2,134h
2,000%

acumulador d'inèrcia, de terra, model pub
1500 "herz", capacitat 1500 l, altura 2049 mm,
diàmetre 1000 mm, pes 162 kg, amb aïlla
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1 1/2".
material auxiliar per instal·lacions de
calefacció.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

1.772,01

SUBCAPÍTOL 03.02 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I OMPLIMENT SITJA
03.02.01

u

Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de
biomassa compost per disc rotatori per a extractor
rotatiu, amb motor per a a
Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació
d'estelles, per a caldera de biomassa compost per disc
rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a
alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i
engranatges, extractor rotatiu de 5 m de diàmetre,
format per ballestes i transportador helicoïdal sense fi,
allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat
de 1,5 m de longitud, amb tub de connexió,. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
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.
1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut

1,000Ut
4,725h
4,725h
2,000%

disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor
per a alimentació trifàsica a 400 v, connexió a
caldera i engranatges,
extractor rotatiu de 5 m de diàmetre, format
per ballestes i transportador helicoïdal sense fi,
allargament de transportador helicoïdal sense
fi tancat de 1,5 m de longitud, per a sistema
d'alimentació de caldera de biomassa
tub de connexió, per a sistema d'alimentació
de caldera de biomassa.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

3.160,46

3.160,46

1.575,37

1.575,37

594,19

594,19

71,73

71,73

24,08
20,65
5.613,10

113,78
97,57
112,26
5.725,36
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.02.02

Descripció

Preu

Subtotal

331,75

331,75

219,10
24,08
16,94
622,10

219,10
41,80
29,41
12,44

Import

u

Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja
construida "in situ", formada per tres boques d'impulsió
de diàmetre 150 tip
Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja
construida "in situ", formada per tres boques d'impulsió
de diàmetre 150 tipus ròtula-ITAL-150, una d'elles amb
angle de 50º. Totalment muntades i instal·lades, fins i tot
amb tap tipus reixat que permeti la ventilació, presa de
terra i accessoris per a empotrar-les.
1,000Ut

1,000Ut
1,736h
1,736h
2,000%

kit de quatre boques d'imulsió d'estella, taps
reixats i brides, per a sistema d' ompliment
pneumàtic de sitja d'estella.
kit de protecció contra impactes.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

634,50

03.02.03

m

Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura.
Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p
d’elements de fixació i mitjans auxiliars.
1,100m
2,000Ut
2,000Ut
0,081h
0,032h
2,000%

planxa d'acer inoxidable aisi 304, de 15 cm
d'altura i 3mm d'espessor.
cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de
longitud, amb volandera.
tac llarg, de plàstic, per a paret.
oficial 1ª construcció.
peó ordinari construcció.
costos directes complementaris

5,50

6,05

0,09

0,18

0,02
21,15
14,15
8,40

0,04
1,71
0,45
0,17
8,60

03.02.04

m2 Revest.vert.,h<=3m,tauler partic.fust.,g=22mm,p/amb.sec
P2,rf=D-s2, d0,no revestit,treb.taller,col. fix.mec. s/enllatat
fusta
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient sec
tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
0,450h
0,450h
0,150kg
0,060cu
6,250u
1,000m2

0,004m3
1,500%

oficial 1a fuster
ajudant fuster
clau acer galv.
visos p/fusta/tacs pvc,cadmiats
tac niló d<=5mm,+vis
tauler
partic.fust.aglomer.+res.sint.,g=22mm,p/amb.sec
tp.p2,rf=d-s2, d0,no revestit,treb.taller
llata fusta pi
despeses auxiliars mà d'obra

24,43
21,47
1,42
3,30
0,09
9,15

10,99
9,66
0,21
0,20
0,56
9,15

211,79
20,70

0,89
0,31
31,97
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

Import

SUBCAPÍTOL 03.03 EQUIP GENERADOR DE CALOR
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.03.01

Descripció

Preu

Subtotal

24.174,61

24.174,61

147,36

147,36

71,08

71,08

2.278,91

2.278,91

839,96

839,96

3.162,21

3.162,21

239,25

239,25

298,19

298,19

134,36

134,36

771,48

771,48

411,75

411,75

24,08
20,65
32.846,20

170,65
146,35
656,92

Import

Ut

Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal
de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151 T-Control "HERZ",
amb base de reco
Subministrament i instal·lació de caldera per a la
combustió d'estelles, potència nominal de 36,7 a 151 kW,
model Firematic 151 T-Control "HERZ", amb cos d'acer
soldat i assajat a pressió, de 1818x980x1494 mm,
aïllament interior, càmera de combustió amb graella
mòbil amb sistema automàtic de neteja mitjançant
graella basculant, bescanviador de calor de tubs
verticals amb mecanisme de neteja automàtica, sistema
de recollida i extracció de cendres del mòdul de
combustió i dipòsit de cendres extraïble, control de la
combustió mitjançant sonda Lambda integrada, sistema
de comandament integrat T-Control amb pantalla tàctil,
per al control de la combustió, de l'acumulador d'A.C.S.,
d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula mescladora per a un
ràpid escalfament del circuit de calefacció, amb base
de recolzament antivibracions, sistema d'elevació de la
temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per
vàlvula motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre i
bomba de circulació model Stratos Para 40/1-12, sistema
d'extracció de cendres amb espiral transportador
helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat,
de 240 litres, per a sistema d'extracció de cendres amb
espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de tir
de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió,
connexió antivibració per a conducte de fums de 200
mm de diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a
95°C, sense incloure el conducte per a evacuació dels
productes de la combustió que enllaça la caldera amb
la xemeneia. Totalment muntada, connexionada i
posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge
de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i
amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. 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.
1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut
1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut
7,087h
7,087h
2,000%

caldera per a la combustió d'estelles,
potència nominal de 36,7 a 151 kw, model
firematic 151 t-control "herz", amb cos d'acer s
base de recolzament antivibracions, "herz", per
a caldera.
limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°c,
"herz", format per vàlvula i sonda de
temperatura.
sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, "herz", format
per tub de 2912 mm de longitud, d'a
calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240
litres, per a sistema d'extracció de cendres
amb espiral transportador helicoïdal f
sistema d'elevació de la temperatura de
retorn per sobre de 55°c, compost per vàlvula
motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre
connexió antivibració per a conducte de fums
de 200 mm de diàmetre, "herz".
regulador de tir de 200 mm de diàmetre, amb
clapeta antiexplosió, "herz", per a caldera.
muntatge de sistema d'extracció de cendres
amb espiral transportador helicoïdal flexible,
"herz".
direcció de muntatge i cablejat de caldera de
biomassa firematic t-control, "herz".
posada en marxa i formació en el maneig de
caldera de biomassa firematic t-control, "herz".
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

33.503,08
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

9,06

9,06

199,36

199,36

24,08
20,65
230,70

11,97
10,26
4,61

Import

SUBCAPÍTOL 03.04 XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS
03.04.01

m

Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret
interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm de
diàmetre i paret exterior d
Subministre i col·locació de xemeneia individual modular
metàl·lica, formada per tub de doble paret, compost
per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm
de diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304,
amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra
ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor,
temperatura de treball de 450°C i puntes de
temperatura de fins 1000°C, pressió de treball de fins
5000 Pa, instal·lada en el interior de l'edifici, per
evacuació dels productes de la combustió de la
caldera de peu amb càmera de combustió
atmosfèrica, de biomassa. Inclús p/p de tes, colces,
adaptadors, abraçadores, suports murals, mòduls finals i
demés accessoris necessaris. Totalment muntada,
connexionada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replantejament i traçat de la xemeneia.
Presentació de tubs i accessoris. Muntatge de la
xemeneia. Fixació de la xemeneia al parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des
de l'arrencada del conducte fins la part superior del
deflector, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada
del conducte fins la part superior del mòdul final, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
1,000Ut

1,000m

0,497h
0,497h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra d'els tubs de doble paret, de 200 mm de
diàmetre interior.
tub de doble paret, compost per paret interior
d'acer inoxidable aisi 316l de 200 mm de
diàmetre i paret exterior d'acer inoxida
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

235,26
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.02

Descripció

Preu

Subtotal

1,06

1,06

12,91

12,91

9,35
11,18

0,28
11,18

11,68
24,03

1,38
1,23

24,08
20,65
61,20

16,04
17,12
1,22

Import

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

0,030kg
1,000m

0,118l
0,051kg
0,666h
0,829h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 2 1/2" dn
63 mm.
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2
1/2" dn 63 mm de diàmetre, segons une 19052,
amb el preu incrementat el 20% en co
emprimació antioxidant amb poliuretà.
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 77
mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix
(equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.2)
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
pintura protectora de polietilè clorosulfonat,
de color gris, per a aïllament en exteriors.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

62,42
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.03

Descripció

Preu

Subtotal

0,90

0,90

10,09

10,09

9,35
9,62

0,23
9,62

11,68
24,03

0,99
1,08

24,08
20,65
52,00

13,99
15,05
1,04

Import

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 2" DN 50 mm de di
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

0,025kg
1,000m

0,085l
0,045kg
0,581h
0,729h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 2" dn 50
mm.
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2"
dn 50 mm de diàmetre, segons une 19052,
amb el preu incrementat el 20% en concep
emprimació antioxidant amb poliuretà.
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 61,5
mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix
(equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
pintura protectora de polietilè clorosulfonat,
de color gris, per a aïllament en exteriors.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

52,99
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.04

Descripció

Preu

Subtotal

0,16

0,16

4,74

4,74

7,81

7,81

11,68
24,08
20,65
19,80

0,78
3,42
2,93
0,40

Import

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

1,000m

0,067l
0,142h
0,142h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de polipropilè
copolímer random (pp-r), de 40 mm de diàme
tub de polipropilè copolímer random (pp-r), de
40 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 3,7
mm de gruix, segons une-en iso 15874camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5
mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix
(equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

20,24

03.04.05

u
Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l.
Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat
amb una capacitat de 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm
de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i
connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del
vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa
de distribució.
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.
1,000Ut

1,000Ut

1,245h
1,245h
2,000%

got d'expansió tancat amb una capacitat de
100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre,
amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de p
manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pres
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

196,91

196,91

11,00

11,00

24,08
20,65
263,60

29,98
25,71
5,27
268,87
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.06

Descripció

Preu

Subtotal

366,00

366,00

15,25

30,50

19,22

19,22

5,85

5,85

18,92

37,84

11,00

11,00

4,13

8,26

4,82

1,69

0,85

2,55

0,40

3,60

24,08
20,65
645,60

85,63
73,43
12,91

Import

u

Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat,
In-Line, amb motor d'imant permanent, amb variador de
freqüència incorporat i
Subministrament i instal·lació de bomba circuladora, de
rotor humit, de ferro colat, In-Line, amb motor d'imant
permanent, amb variador de freqüència incorporat i
ventilació
automàtica,
amb
dos
modes
de
funcionament seleccionables mitjançant el botó de la
caixa de connexions (velocitat constant i pressió
proporcional), model Ego 32/80-180 "EBARA", de 180 mm
de longitud, impulsor de tecnopolímer, eix motor i
coixinets de ceràmica, connexions roscades de 2" de
diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar, rang de
temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament
classe H, protecció IP 44, alimentació monofàsica a 230
V. 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 i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de
circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
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.
1,000Ut

2,000Ut
1,000Ut

1,000Ut
2,000Ut

1,000Ut

2,000Ut
0,350m

3,000m

9,000m

3,556h
3,556h
2,000%

bomba circuladora, de rotor humit, de ferro
colat, in-line, amb motor d'imant permanent,
amb variador de freqüència incorporat i
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1 1/4".
filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
de diàmetre, amb rosca de 1 1/4",
vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1
1/4".
maneguet antivibració, de goma, amb rosca
de 1 1/4", 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 pres
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1/2".
tub de coure rígid amb paret de 1 mm de
gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons une-en
1057.
tub rígid de pvc, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en super
cable unipolar h07v-k amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-k) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de pvc (v), sent la se
oficial 1ª instal·lador de climatització.
ajudant instal·lador de climatització.
costos directes complementaris

658,48
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.07

Descripció

Preu

Subtotal

400,00

400,00

9,81

19,62

15,25

30,50

11,00

44,00

21,00

84,00

1,45
24,08
20,65
643,20

1,45
34,27
29,38
12,86

Import

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 50 kW.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de
plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW,
pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima
de 100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres,
termòmetres, elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del interacumulador.
Connexionat.
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.
1,000Ut

2,000Ut
2,000Ut
4,000Ut

4,000Ut

1,000Ut
1,423h
1,423h
2,000%

bescanviador de plaques d'acer inoxidable
aisi 316, potència 50 kw, pressió màxima de
treball 6 bar i temperatura màxima de 100°
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1".
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1 1/4".
manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pres
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.
material auxiliar per a instal·lacions de a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

656,08

03.04.08

u

Punt de buidatge format per 2 m de tub de policlorur de
vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm, per a ca
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de
xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de
calefacció, format per 2 m de tub de policlorur de vinil
clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16
atm i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula
de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
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.
2,000Ut

2,000m

1,000Ut
0,202h
0,202h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de policlorur de vinil
clorat (pvc-c), de 25 mm de diàmet
tub de policlorur de vinil clorat (pvc-c), de 25
mm de diàmetre exterior, pn=16 atm i 1,9 mm
de gruix, segons une-en iso 15877-2
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1".
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

0,23

0,46

8,93

17,86

9,81

9,81

24,08
20,65
37,20

4,86
4,17
0,74
37,90
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.09

Descripció

Preu

Subtotal

0,49

2,94

11,65

69,90

9,81

19,62

12,88

12,88

165,25

165,25

5,18
7,20

5,18
43,20

11,68
24,08
20,65
412,30

3,15
48,52
41,61
8,25

Import

u

Punt d'omplert format per 6 m de tub de coure rígid, de
26/28 mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat
superficialment, amb a
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa
de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció,
format per 6 m de tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre
retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de
retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntat, connexionat i provat per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
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.
6,000Ut

6,000m

2,000Ut
1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut
6,000m

0,270l
2,015h
2,015h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de coure rígid, de
26/28 mm de diàmetre.
tub de coure rígid amb paret de 1 mm de
gruix i 26/28 mm de diàmetre, segons une-en
1057, amb el preu incrementat el 20% en conc
vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1".
filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm
de diàmetre, amb rosca de 1", per
comptador d'aigua freda, per roscar, de 1" de
diàmetre.
vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1".
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29
mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix
(equivalent a 25,0 mm de rite it 1.2.4.2)
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

420,50
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.10

Descripció

Preu

Subtotal

24,87

24,87

2,10

0,21

24,08
20,65
30,40

2,87
2,46
0,61

Import

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie
Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50
"ARCO", de 1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a
140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut

0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera, sèrie tajo 2000/va50 "arco", de
1 1/4", per roscar segons une-en iso 228-1,
pn=50 bar i temperatura de servei
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

31,02

03.04.11

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric
de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", tot/res, amb motor elèctric de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 220 v.
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

97,86

97,86

2,10

0,21

24,08
20,65
103,40

2,87
2,46
2,07
105,47

Pàgina

20

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.12

Descripció

Preu

Subtotal

19,84
17,05
735,00

39,68
34,10
735,00

73,80

1,11

Import

u

Comptador calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=16bar,DN=2
1/2" ,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2 1/2" de diàmetre
nominal, ràcords inclosos de 2 1/2'', per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament
continu, amb sondes de temperatura de baix consum i
llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical
u horitzontal i amb totes les connexions fetes
2,000h
2,000h
1,000u

1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
comptador
calor.hidrodin.q=10,0m3/h,pn=16bar,dn=2
1/2",t.màx=90°c,a/sonda temp.,vertical/horitz.
despeses auxiliars mà d'obra

809,89

03.04.13

u

Comptador
calor.hidrodin.Q=3,0m3/h,PN=16bar,DN=1",T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 1" de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 1'', per a una temperatura màxima
del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sondes
de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia
i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat
entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes
2,000h
2,000h
1,000u

1,500%

oficial 1a muntador
19,84
ajudant muntador
17,05
comptador
355,00
calor.hidrodin.q=3,0m3/h,pn=16bar,dn=1"mm,t.màx=90°c,a/sonda
temp.,vertical/horitz.
despeses auxiliars mà d'obra
73,80

39,68
34,10
355,00

1,11
429,89

03.04.14

u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 2 1/2".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

68,63

68,63

2,10

0,21

24,08
20,65
74,20

2,87
2,46
1,48
75,65
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.15

Descripció

Preu

Subtotal

36,66

36,66

2,10

0,21

24,08
20,65
42,20

2,87
2,46
0,84

Import

u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 2".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

43,04

03.04.16

u

Purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca mascle
de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció incorporada,
model Solar-Vent 5914
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic
d'aire de boia, amb rosca mascle de 1/2" de diàmetre i
vàlvula de retenció incorporada, model Solar-Vent
591400 "LUMELCO", flotador d'acer inoxidable i cos de
llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i
una temperatura màxima de 160°C; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
purgador.
Connexionat.
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.
1,000Ut

0,050Ut
0,119h
0,119h
2,000%

purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca
mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de
retenció incorporada, model solar-vent 5914
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

84,50

84,50

2,10

0,11

24,08
20,65
89,90

2,87
2,46
1,80
91,74
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.17

Descripció

Preu

Subtotal

32,05

32,05

2,10

0,21

24,08
20,65
37,60

2,87
2,46
0,75

Import

u
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2
1/2".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

38,34

03.04.18

u
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 1 1/4"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1
1/4".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

5,85

5,85

2,10

0,21

24,08
20,65
11,40

2,87
2,46
0,23
11,62
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.19

Descripció

Preu

Subtotal

123,89

123,89

2,10

0,21

24,08
20,65
129,40

2,87
2,46
2,59

Import

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades, amb
cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32
mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25,
rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de
7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut

0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó
estampat amb juntes de epdm, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic,
pn25,
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

132,02

03.04.20

u

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar
de pressió; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de
3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

8,49

8,49

2,10

0,21

24,08
20,65
14,00

2,87
2,46
0,28
14,31

03.04.21

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
0,150h
0,150h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
termòmetre hg,beina d=1/2",esfera
65mm,<=120°c
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
11,92

2,98
2,56
11,92

5,50

0,08
17,54
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.22

Descripció

Preu

Subtotal

19,84
9,57

4,96
9,57

5,00

0,08

Import

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'',roscat
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
0,250h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera
63mm,rosca d=1/4'
despeses auxiliars mà d'obra

14,61

03.04.23

u

Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot
senyal blo
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable,
instal·lat
0,800h
0,800h
1,000u
1,500%

oficial 1a calefactor
ajudant calefactor
piròstat fums+termòstat 50-300°c,termòmetre
control,pilot senyal
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,03
64,11

15,87
13,62
64,11

29,50

0,44
94,04

03.04.24

u
Sonda temperatura ext.,munt.+connectada
Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada
0,600h
0,600h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
sonda temperatura ext.,acces.muntatge
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
26,83
22,10

11,90
10,23
26,83
0,33
49,29

03.04.25

u
Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada
0,600h
0,600h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
sonda temperatura canonada
beina,acces.muntatge
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
48,15

11,90
10,23
48,15

22,10

0,33
70,61
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.04.26

Descripció

Preu

Subtotal

4,13

4,13

2,10

0,21

24,08
20,65
9,70

2,87
2,46
0,19

Import

u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1/2".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

9,86

03.04.27

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub de coure rígid, de 10/12 mm de
diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

0,202h
0,202h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de coure rígid, de
10/12 mm de diàmetre.
tub de coure rígid amb paret de 1 mm de
gruix i 10/12 mm de diàmetre, segons une-en
1057, amb el preu incrementat el 20% en conc
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

0,22

0,22

5,16

5,16

24,08
20,65
14,40

4,86
4,17
0,29
14,70
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

1.722,00

1.722,00

Import

SUBCAPÍTOL 03.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL
03.05.01

pa instal·lació elèctrica
Partida alçada d'instal·lació elèctrica per el correcte
funcionament de l'equip inclòs en aquest capítol
Aquesta partida inclou totes les proteccions, tub,
cablejat i la seva instal·lació.
Instal·lació elèctrica :
- Quadre principal de protecció i comandament per una
potència màxima admisible 13,85 KW amb un PIA de 20
A III. Inclou diferencials, magnetotèrmics, sobretensions,
relés, etc...
-Instal·lació elèctrica amb plafons fluorescents de 2x56
W, segons plànol. Inclou cablejat, lluminàries, interruptor,
tubs, llums d'emergència, etc...
-Alimentació trifàssica a cada quadre de protecció i
control de la caldera de biomassa.

1,000pa

instal·lació elèctrica

1.722,00

03.05.02

pa instal·lació control
Instal·lació de control:
-Quadre de control i automatització de totes les
calderes, bombes, vàlvules de tres vies, vàlvules de dues
vies, sondes de temperatura, pressió, etc.. Inclou
programació, cablejat, tub de protecció, instrumentació
necessària per realitzar la correcta climatització i control,
així com la monitorització a través d'un sistema scada.

1,000pa

instal·lació control i software

4.550,00

4.550,00
4.550,00

03.05.03

u
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN.
Mesura de Tensió, Corrent, Potència Activa i Energia
Activa.
Inclou transformadors d'intensitat.
Inclou ma d'obra, cablejat d'alimentació i mesura de
tensió i cablejat de xarxa.
0,225h
0,225h
5,000m
1,000u
1,000u

oficial 1a electricista
ajudant electricista
conductor cu,une rv-k 0,6/1 kv,1x1mm2,col.tub
comptador d'energia elèctrica per carril din
tranformador d'intensitat

20,69
17,75
0,73
247,78
66,49

4,66
3,99
3,65
247,78
66,49
326,57

03.05.04

m

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
0,025h
0,020h
1,000m
1,500%

oficial 1a electricista
ajudant electricista
tub corbable corrugat pe,doble
capa,dn=63mm,20j,450n,p/canal.soterrada
despeses auxiliars mà d'obra

20,69
17,75
1,10

0,52
0,36
1,12

0,90

0,01
2,01
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.05.05

Descripció

Preu

Subtotal

20,69
17,75
1,43

0,97
0,89
1,46

0,14
1,90

0,14
0,03

Import

m

Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment
0,047h
0,050h
1,000m
1,000u
1,500%

oficial 1a electricista
ajudant electricista
tub rígid
pvc,dn=32mm,impacte=2j,resist.compress.=1250n
p.p.accessoris p/tubs rígids pvc
despeses auxiliars mà d'obra

3,49

03.05.06

m

Cable transm.dades,4par.,cat.6
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal
0,015h
0,015h
1,000m

1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
cable trans.dades,cu,4par.,cat.6
f/utp,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
une-en 50265
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
0,79

0,30
0,26
0,83

0,60

0,01
1,40

SUBCAPÍTOL 03.06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.06.01

Descripció

Preu

Subtotal

0,80

56,80

0,38

59,66

21,25

21,25

10,91

10,91

33,56

33,56

56,89

56,89

4,46
183,34

4,46
183,34

19,55
1,48

39,10
1,48

20,33

269,58

17,32

229,66

966,70

19,33

Import

u

Sistema de detecció i alarma, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones
de detecció, detecto
Sistema de detecció i alarma, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones
de detecció, detectors òptic de fums, polsador
d'alarma, sirena interior, sirena exterior i canalització de
protecció fix en superfície amb tub de PVC rígid, blindat,
enrotllable, de color negre, amb IP 547.
71,000m

157,000m

1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut

1,000Ut
1,000Ut

2,000Ut
1,000Ut
13,260h
13,260h
2,000%

tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en supe
cable unipolar es07z1-k (as), no propagador
de la flama, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-k) de 1,5 mm² de secció, a
detector òptic de fums convencional, de abs
color blanc, format per un element sensible a
fums clars, per alimentació de 12 a 30
polsador d'alarma convencional de
rearmament manual, de abs color vermell,
protecció ip 41, amb led indicador d'alarma
color ver
sirena electrònica, de color vermell, per
muntatge interior, amb senyal acústica,
alimentació a 24 vcc, potència sonora de 100
d
sirena electrònica, de abs color vermell, per
muntatge exterior, amb senyal òptica i
acústica i rètol "foc", alimentació a 24 vc
mòdul de supervisió de sirena o campana.
central de detecció automàtica d'incendis,
convencional, microprocessada, de 2 zones
de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de
bateria de 12 v i 7 ah.
material auxiliar per a instal·lacions de
detecció i alarma.
oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de
detecció i seguretat.
ajudant instal·lador de xarxes i equips de
detecció i seguretat.
costos directes complementaris

986,02

03.06.02

Ut

Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C,
amb 6 kg d'agent extintor
Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C,
amb 6 kg d'agent extintor.
1,000Ut

0,141h
2,000%

extintor automàtic de pols químic abc
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia a-b-c, amb 6 kg d'agent extintor
peó ordinari construcció.
costos directes complementaris

71,87

71,87

14,15
73,90

2,00
1,48
75,35
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.06.03

Descripció

Preu

Subtotal

39,12

39,12

9,13

9,13

20,33
17,32
57,10

4,76
4,05
1,14

Import

Ut

Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.
Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.
1,000Ut

1,000Ut
0,234h
0,234h
2,000%

lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 w - g5, flux lluminós 155 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe ii, i
marc d'encastar, per a lluminària
d'emergència.
oficial 1ª electricista.
ajudant electricista.
costos directes complementaris

58,20

03.06.04

u

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i
DIN, fixada mecànicament
0,150h
0,150h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
placa senyal. mesures salv.+vies
evac.,210x297mm,pintura fotolum.,p/fix.mec.
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
4,00

2,98
2,56
4,00

5,50

0,08
9,62

SUBCAPÍTOL 03.07 COL·LECTOR HIDRÀULIC
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.07.01

Descripció

Preu

Subtotal

1,97

1,97

28,69

28,69

99,30

40,81

11,68
11,00

17,52
11,00

21,00

84,00

24,08
20,65
222,70

20,83
17,86
4,45

Import

u

Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m, amb 3
connexions d'entrada
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució
d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb
3 connexions d'entrada i 3 connexions de sortida, amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot
manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges,
suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials
per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Connexionat
de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
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.
1,000Ut

1,000m

0,411m²

1,500l
1,000Ut

4,000Ut

0,865h
0,865h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 4" dn 100
mm.
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4"
dn 100 mm de diàmetre, segons une 19052,
amb el preu incrementat el 50% en conce
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pres
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 calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

227,13
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.07.02

Descripció

Preu

Subtotal

123,89

123,89

2,10

0,21

24,08
20,65
129,40

2,87
2,46
2,59

Import

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades, amb
cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32
mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25,
rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de
7 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut

0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó
estampat amb juntes de epdm, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic,
pn25,
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

132,02

03.07.03

u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 2 1/2".
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

68,63

68,63

2,10

0,21

24,08
20,65
74,20

2,87
2,46
1,48
75,65
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.07.04

Descripció

Preu

Subtotal

24,87

24,87

2,10

0,21

24,08
20,65
30,40

2,87
2,46
0,61

Import

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie
Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50
"ARCO", de 1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura
de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a
140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut

0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula d'esfera, sèrie tajo 2000/va50 "arco", de
1 1/4", per roscar segons une-en iso 228-1,
pn=50 bar i temperatura de servei
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

31,02

03.07.05

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
0,150h
0,150h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
ajudant muntador
termòmetre hg,beina d=1/2",esfera
65mm,<=120°c
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
17,05
11,92

2,98
2,56
11,92

5,50

0,08
17,54

03.07.06

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'',roscat
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
0,250h
1,000u
1,500%

oficial 1a muntador
manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera
63mm,rosca d=1/4'
despeses auxiliars mà d'obra

19,84
9,57

4,96
9,57

5,00

0,08
14,61
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.07.07

Descripció

Preu

Subtotal

199,78

199,78

2,10

0,21

24,08
20,65
205,30

2,87
2,46
4,11

Import

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb actuador
de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
1,000Ut
0,100Ut
0,119h
0,119h
2,000%

vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb
actuador de 220 v.
material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i a.c.s.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

209,43

03.07.08

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub de coure rígid, de 33/35 mm de
diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

1,000m

0,055l
0,332h
0,332h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades de coure rígid, de
33/35 mm de diàmetre.
tub de coure rígid amb paret de 1 mm de
gruix i 33/35 mm de diàmetre, segons une-en
1057, amb el preu incrementat el 20% en conc
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36
mm de diàmetre interior i 22,0 mm de gruix
(equivalent a 25,0 mm de rite it 1.2.4.2)
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

0,64

0,64

15,40

15,40

8,07

8,07

11,68
24,08
20,65
39,60

0,64
7,99
6,86
0,79
40,39
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi
03.07.09

Descripció

Preu

Subtotal

1,06

1,06

12,91

12,91

9,35
11,18

0,28
11,18

11,68
24,03

1,38
1,23

24,08
20,65
61,20

16,04
17,12
1,22

Import

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció
formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.
1,000Ut

1,000m

0,030kg
1,000m

0,118l
0,051kg
0,666h
0,829h
2,000%

material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra de les canonades d'acer, de 2 1/2" dn
63 mm.
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2
1/2" dn 63 mm de diàmetre, segons une 19052,
amb el preu incrementat el 20% en co
emprimació antioxidant amb poliuretà.
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 77
mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix
(equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.2)
adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
pintura protectora de polietilè clorosulfonat,
de color gris, per a aïllament en exteriors.
oficial 1ª calefactor.
ajudant calefactor.
costos directes complementaris

62,42
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

1.500,00

1.500,00

Import

CAPÍTOL 04 SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT
04.01

pa compliment rd 1627/97
Pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre les
imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadacun dels
industrials implicats.
1,000pa

compliment rd 1627/97

1.500,00

04.02

pa compliment del control de qualitat
Pa per a la realització del programa de control de
qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves
segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control
de qualitat, mesures i programes.
1,000pa

compliment control de qualitat

850,00

850,00
850,00

04.03

Ut rètols indicadors
Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra,
de material adhesiu i de dimensions 210x210 mm
Rètol = 1Ut / 1 ús = 1 Ut.
0,100h
2,000Ut

manobre
rètol adhesiu, provisional obra

14,94
3,95

1,49
7,90
9,39

04.04

Ut senyal d'obligació o prohibició
Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm
de diàmetre, amb suport metal.lic galvanitzat 80x40x2 i
1,8 m d'altura. Inclùs col.locació.
Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut
0,500h
0,500Ut
0,500Ut

manobre
senyal d'obligació o prohibició
suport metàl·lic d'1,8 m per senyal

14,94
39,64
20,32

7,47
19,82
10,16
37,45

04.05

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
0,100h
1,000m
0,300u
1,500%

manobre
tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.
90x150mmxd4,5/3,5mm+b
dau form.p/tanca mòbil,20usos
despeses auxiliars mà d'obra

16,06
0,79

1,61
0,79

0,35
1,60

0,11
0,02
2,53
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

1.500,00

1.500,00

Import

CAPÍTOL 05 PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
05.01

pa Projecte de legalització
Projectes de legalització de les instal·lacions realitzades
incloent:
- Projecte d'instal·lació tèrmica
- Projectes de baixa tensió necessàris
- Altres projectes necessàris.
S'inclouen tant els costos de visat, com els costos de
tramitació com qualsevol altra taxa que sigui d'aplicació.
1,000pa

projecte de legalització

1.500,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Descripció

Preu

Subtotal

2.500,00

2.500,00

Import

CAPÍTOL 06 IMPREVISTOS I REPOSICIONS
06.01

pa imprevistos
D'imprevistos a justificar.
1,000u

imprevistos

2.500,00

06.02

pa reposicions
Reposicions d'obra i serveis afectats.
1,000pa

reposicions

2.000,00

2.000,00
2.000,00
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10.3- QUADRE DE PREUS SIMPLES

LLISTAT DE PREUS SIMPLES
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

UD

Descripció

pa

compliment control de qualitat

pa

compliment rd 1627/97

h

manobre

PREU
850,00
1.500,00
14,94

Ut

rètol adhesiu, provisional obra

Ut

suport metàl·lic d'1,8 m per senyal

20,32

3,95

Ut

senyal d'obligació o prohibició

39,64

h

oficial 1a paleta

24,00

h

oficial 1a encofrador

23,02

h

oficial 1a ferrallista

23,02

h

oficial 1a soldador

24,40

h

oficial 1a picapedrer

24,00

h

oficial 1a fuster

24,43

h

oficial 1a pintor

24,00

h

oficial 1a manyà

18,64

h

oficial 1a calefactor

19,84

h

oficial 1a electricista

20,69

h

oficial 1a muntador

19,84

h

ajudant paleta

19,53

h

ajudant encofrador

20,44

h

ajudant ferrallista

20,44

h

ajudant fuster

21,47

h

ajudant pintor

21,31

h

ajudant calefactor

17,03

h

ajudant electricista

17,75

h

ajudant muntador

17,05

h

manobre

16,06

h

manobre especialista

pa

instal·lació elèctrica

1.722,00
4.550,00

16,62

pa

instal·lació control i software

m3

aigua

t

sorra pedra granit.p/morters

20,43

t

sorra de reciciclat form. 0-5mm

11,36

t

grava pedra .5-12mm

12,71

t

ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l 32,5r,sacs

kg

calç aèria cl 90

m3

formigó ha-30/p/10/i+e,>=300kg/m3 ciment

1,16

105,75
0,09
90,38

kg

clau acer galv.

1,42

cu

visos p/fusta/tacs pvc,cadmiats

3,30

u

tac niló d<=5mm,+vis

0,09

m2

malla el.b/corrug.me 10x10cm,d:3-3mm,6x2,2m b500t

1,25

m2

tauler partic.fust.aglomer.+res.sint.,g=22mm,p/amb.sec tp.p2,rf=d-s2, d0,no
revestit,treb.taller

9,15

m3

llata fusta pi

u

maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria i,hd,une-en 771-1

211,79
0,19

u

maó calat,290x140x75mm,c.vist.,categoria i,hd,une-en 771-1

0,30

t

deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(llei 8/2008),residus barrej.
inerts,1,25t/m3,ler 170107

kg

acer s275jr,peça simp.,perf.lam.ip,he,up,tallat mida+antiox.

0,83

u

vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac d=8/10mm

0,23

23,67
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

UD
m

Descripció
tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x150mmxd4,5/3,5mm+b

u

dau form.p/tanca mòbil,20usos

t

morter ciment ús corrent (gp),csiv w2,s/une-en 998-1,sacs

PREU
0,79
0,35
137,76

kg

pintura plàstica,p/ext.

m2

revoltó pp recic.,h=10cm,+peces esp.

4,88

u

porta acer, 2 bat, 200x240cm, bastidor tub acer, 2 planxes

465,00

u

porta metàl.,ei2-c 90,1bat.,80210cm,preu alt

228,63

u

ferramenta p/porta int. preu mitjà, 2 bat.

m2

reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm

u

bunera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortida vert.d=110mm

m

banda cont.plàstic,color,30cm

12,44

31,25
45,00
133,91
0,09

u

termòmetre hg,beina d=1/2",esfera 65mm,<=120°c

u

manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca d=1/4'

11,92

u

piròstat fums+termòstat 50-300°c,termòmetre control,pilot senyal

64,11

u

sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge

48,15

u

sonda temperatura ext.,acces.muntatge

26,83

u

comptador calor.hidrodin.q=10,0m3/h,pn=16bar,dn=2
1/2",t.màx=90°c,a/sonda temp.,vertical/horitz.

735,00

u

comptador
calor.hidrodin.q=3,0m3/h,pn=16bar,dn=1"mm,t.màx=90°c,a/sonda
temp.,vertical/horitz.

355,00

m

tub rígid pvc,dn=32mm,impacte=2j,resist.compress.=1250n

9,57

1,43

m

tub corbable corrugat pe,doble capa,dn=63mm,20j,450n,p/canal.soterrada

1,10

m

conductor de cu une rv-k 0,6/1 kv 1x1mm2

0,18

u

p.p.accessoris p/tubs rígids pvc

0,14

u

placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura fotolum.,p/fix.mec.

4,00

m

cable trans.dades,cu,4par.,cat.6 f/utp,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
une-en 50265

0,79

m

tub de polipropilè reticulat (pe-xa) de 40+40/126

71,30

u

material axiliar (colzes, t, unions, passamurs i accessoris varis)

15,00

h

pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kw

46,75

h

retroexcavadora mitjana

50,38

h

picó vibrant,dúplex,1300 kg

10,17

h

picó vibrant,plac.60cm

h

camió transp.12 t

32,12

h

mesc.cont. sacs

1,42

7,18

h

formigonera 165l

1,77

h

martell trenc.man.

3,59

h

regle vibratori

4,86

h

equip tall oxiacetilènic

u

comptador d'energia elèctrica per carril din

7,71
247,78

u

transformador d'intensitat

pa

projecte de legalització

46,89

h

oficial 1ª electricista.

20,33

h

oficial 1ª calefactor.

24,08

h

oficial 1ª instal·lador de climatització.

24,08

h

oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.

20,33

h

oficial 1ª construcció.

21,15

h

oficial 1ª aplicador de productes aïllants.

19,67

h

ajudant aplicador de productes aïllants.

17,34

1.500,00
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

UD

Descripció

PREU

h

ajudant calefactor.

16,94

h

ajudant electricista.

17,32

h

ajudant calefactor.

20,65

h

ajudant instal·lador de climatització.

20,65

h

ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.

17,32

h

peó ordinari construcció.

14,15

h

mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h.

m

tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" dn 50 mm de diàmetre,
segons une 19052, amb el preu incrementat el 20% en concep

10,09

7,51

m

tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" dn 63 mm de diàmetre,
segons une 19052, amb el preu incrementat el 20% en co

12,91

m

tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" dn 100 mm de diàmetre,
segons une 19052, amb el preu incrementat el 50% en conce

28,69

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
d'acer, de 2" dn 50 mm.

0,90

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
d'acer, de 2 1/2" dn 63 mm.

1,06

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
d'acer, de 4" dn 100 mm.

1,97

kg

morter de perlita-vermiculita de 120 minuts

m²

planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor

1,90

m

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0
mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de rite it 1.2.4.2)

7,20

m

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 22,0
mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de rite it 1.2.4.2)

8,07

m

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 27,0
mm de gruix (equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.

7,81

m

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 61,5 mm de diàmetre interior i 27,0
mm de gruix (equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.

9,62

m

camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 77 mm de diàmetre interior i 27,0
mm de gruix (equivalent a 30,0 mm de rite it 1.2.4.2)

11,18

l

adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

11,68

kg

pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color gris, per a aïllament en
exteriors.

24,03

m

tub de doble paret, compost per paret interior d'acer inoxidable aisi 316l de
200 mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxida

199,36

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els tubs de doble
paret, de 200 mm de diàmetre interior.

9,06

m

planxa d'acer inoxidable aisi 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor.

5,50

99,30

kg

emprimació antioxidant amb poliuretà.

9,35

Ut

cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.

0,09

Ut

tac llarg, de plàstic, per a paret.

0,02

Ut

lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 w - g5, flux lluminós 155
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe ii, i

Ut

marc d'encastar, per a lluminària d'emergència.

9,13

m

tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en supe

0,80

m

tub rígid de pvc, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super

0,85

m

cable unipolar es07z1-k (as), no propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-k) de 1,5 mm² de secció, a

0,38

m

cable unipolar h07v-k amb conductor multifilar de coure classe 5 (-k) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de pvc (v), sent la se

0,40

Ut

vàlvula d'esfera, sèrie tajo 2000/va50 "arco", de 1 1/4", per roscar segons
une-en iso 228-1, pn=50 bar i temperatura de servei

39,12

24,87
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

UD
Ut

Descripció

PREU

bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat, in-line, amb motor d'imant
permanent, amb variador de freqüència incorporat i

366,00
165,25

Ut

comptador d'aigua freda, per roscar, de 1" de diàmetre.

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".

4,13

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

9,81

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".

15,25

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".

20,06

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".

36,66

Ut

vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2".

68,63

Ut

vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes de epdm, de 32
mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, pn25,

123,89

Ut

vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1".

5,18

Ut

vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".

5,85
32,05

Ut

vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".

Ut

vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3
bar de pressió.

8,49

m

tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de diàmetre,
segons une-en 1057, amb el preu incrementat el 20% en conc

5,16

m

tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
segons une-en 1057.

4,82

m

tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre,
segons une-en 1057, amb el preu incrementat el 20% en conc

11,65

m

tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de diàmetre,
segons une-en 1057, amb el preu incrementat el 20% en conc

15,40

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
coure rígid, de 10/12 mm de diàmetre.

0,22

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
coure rígid, de 26/28 mm de diàmetre.

0,49

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
coure rígid, de 33/35 mm de diàmetre.

0,64

m

tub de polipropilè copolímer random (pp-r), de 40 mm de diàmetre exterior,
pn=10 atm i 3,7 mm de gruix, segons une-en iso 15874-

4,74

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random (pp-r), de 40 mm de diàme

0,16

m

tub de policlorur de vinil clorat (pvc-c), de 25 mm de diàmetre exterior,
pn=16 atm i 1,9 mm de gruix, segons une-en iso 15877-2

8,93

Ut

material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
policlorur de vinil clorat (pvc-c), de 25 mm de diàmet

0,23

Ut

maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

18,92

Ut

filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1", per

12,88

Ut

filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4",

19,22

Ut

caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 36,7 a 151 kw,
model firematic 151 t-control "herz", amb cos d'acer s

Ut

kit de quatre boques d'imulsió d'estella, taps reixats i brides, per a sistema d'
ompliment pneumàtic de sitja d'estella.

331,75

Ut

kit de protecció contra impactes.

219,10

24.174,61

Ut

tub de connexió, per a sistema d'alimentació de caldera de biomassa.

Ut

sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°c, compost
per vàlvula motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre

71,73

Ut

connexió antivibració per a conducte de fums de 200 mm de diàmetre,
"herz".

239,25

Ut

regulador de tir de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, "herz",
per a caldera.

298,19

3.162,21
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UD

Descripció

Ut

limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°c, "herz", format per vàlvula i sonda
de temperatura.

PREU
71,08

Ut

base de recolzament antivibracions, "herz", per a caldera.

147,36

Ut

posada en marxa i formació en el maneig de caldera de biomassa firematic
t-control, "herz".

411,75

Ut

direcció de muntatge i cablejat de caldera de biomassa firematic t-control,
"herz".

771,48

Ut

allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 1,5 m de longitud,
per a sistema d'alimentació de caldera de biomassa

594,19

Ut

disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació trifàsica a
400 v, connexió a caldera i engranatges,

3.160,46

Ut

extractor rotatiu de 5 m de diàmetre, format per ballestes i transportador
helicoïdal sense fi,

1.575,37

Ut

sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
"herz", format per tub de 2912 mm de longitud, d'a

2.278,91

Ut

calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció
de cendres amb espiral transportador helicoïdal f

839,96

Ut

muntatge de sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador
helicoïdal flexible, "herz".

134,36

Ut

acumulador d'inèrcia, de terra, model pub 1500 "herz", capacitat 1500 l,
altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes 162 kg, amb aïlla

1.560,00

Ut

bescanviador de plaques d'acer inoxidable aisi 316, potència 50 kw, pressió
màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°

400,00

Ut

purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca mascle de 1/2" de diàmetre i
vàlvula de retenció incorporada, model solar-vent 5914

84,50

Ut

got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm
de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de p

196,91

Ut

vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 220 v.

Ut

vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb actuador de 220 v.

Ut

material auxiliar per instal·lacions de calefacció.

97,86
199,78
1,56

Ut

material auxiliar per a instal·lacions de a.c.s.

1,45

Ut

material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i a.c.s.

2,10

Ut

extintor automàtic de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia a-b-c, amb 6 kg d'agent extintor

Ut

central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada,
de 2 zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de

Ut

mòdul de supervisió de sirena o campana.

Ut

detector òptic de fums convencional, de abs color blanc, format per un
element sensible a fums clars, per alimentació de 12 a 30

21,25

Ut

polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de abs color
vermell, protecció ip 41, amb led indicador d'alarma color ver

10,91

Ut

sirena electrònica, de color vermell, per muntatge interior, amb senyal
acústica, alimentació a 24 vcc, potència sonora de 100 d

33,56

Ut

sirena electrònica, de abs color vermell, per muntatge exterior, amb senyal
òptica i acústica i rètol "foc", alimentació a 24 vc

56,89

Ut

bateria de 12 v i 7 ah.

19,55

71,87
183,34
4,46

Ut

material auxiliar per a instal·lacions de detecció i alarma.

Ut

manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres

11,00

1,48

Ut

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.

21,00

Pàgina

5

10.4- QUADRE DE PREUS UNITARIS

QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 01 CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA
01.01

m2

Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,20

nou euros amb vint cèntims

01.02

m2

Enderroc,escala,muntants
perf.lam.,m.man.,càrrega manual
Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,03

tretze euros amb tres cèntims

01.03

m3

Enderroc,mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega
manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

103,92

cent tres euros amb noranta-dos cèntims

01.04

m3

Càrr.mec. residus inerts o no especials
instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,03

sis euros amb tres cèntims

01.05

m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon
inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej.
inerts,1,25t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,59

vint-i-nou euros amb cinquanta-nou cèntims

01.06

pa
Arrencada quadre elèc. superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de quadre elèctric i de canalització superficial amb cablejat i lluminàries incloses, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

195,08

cent noranta-cinc euros amb vuit cèntims

01.07

m3

Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega
manual
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

609,91

sis-cents nou euros amb noranta-un cèntims

01.08

u

Arrencada full+bastim. porta
int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

16,30

setze euros amb trenta cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

01.09

kg

Descripció

Preu

Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,32

un euros amb trenta-dos cèntims

01.10

m2

Paret tanc.recolzada,29cm,maó
calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x75mm,1cara,col.morter 1:2:10,CEM
II
Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

101,49

cent un euros amb quaranta-nou cèntims

01.11

m2

Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter
1:2:10,CEM II
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

36,01

trenta-sis euros amb un cèntims

01.12

m2

Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter
ciment 1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

16,65

setze euros amb seixanta-cinc cèntims

01.13

m2

Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV
W2,s/UNE-EN 998-1,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIV W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat

21,92

vint-i-un euros amb noranta-dos cèntims

01.14

u

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu
alt,col.
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90, una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

233,41

dos-cents trenta-tres euros amb quaranta-un cèntims

01.15

u

Porta acer, 2bat., 180x210cm, bastidor tub acer,
2 planxes a esm
Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 180x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm
de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred. Inclou pintat interior i exteriorment i col·locació, i pany. Inclou reixes de ventilació en
la part superior i inferior.

505,80

cinc-cents cinc euros amb vuitanta cèntims

01.16

pa
taulons de fusta de 100x25x5cm
taulons de fusta de 100x25x5cm fixats a paret amb angles metàl·lics, per la porta d'accès a la sitja. Inclou material i col·locació.

250,00

dos-cents cinquanta euros
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

01.17

m2

Descripció

Preu

Muntatge encofrat+revoltó PP
recic.,h=10cm,+peces esp.
Muntatge d'encofrat, amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials

13,54

tretze euros amb cinquanta-quatre cèntims

01.18

15,78

m2

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla
electros.
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada
quinze euros amb setanta-vuit cèntims

01.19

m2

Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica
llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,34

cinc euros amb trenta-quatre cèntims

01.20

m2

Protecció passiva contra incendis de biga
d'acer, IPN 120, protegida en 3 cares i amb una
estabilitat al foc.
Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN
120, protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc de
120 minuts, mitjançant recobriment amb morter de perlita-vermiculita projectada.

27,51

vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims

01.21

u

Bunera sifònica acer
inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm,
Bunera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques. Inclou connexió a xarxa de sanejament existent.

355,75

tres-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims

01.22

u
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm, amb
marc i premarc, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

62,52

seixanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims

01.23

pa
Retirada de dipòsit de 1500 l existent i caldera
Retirada de dipòsit existent de gasoil de 1500 l de doble
paret i de la caldera.

447,30

quatre-cents quaranta-set euros amb trenta cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 02 XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS
02.01

m3

Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,retro.mitj.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

8,61

vuit euros amb seixanta-un cèntims

02.02

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorres
reciclat form. ,g<=25cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

29,99

vint-i-nou euros amb noranta-nou cèntims

02.03

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg
rasa,20cm sobre canonada,p/malla
senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la canonada, per a malla senyalitzadora

0,26

zero euros amb vint-i-sis cèntims

02.04

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,grava
,5-12mm,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

25,79

vint-i-cinc euros amb setanta-nou cèntims

02.05

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.
,g<=25cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

9,91

nou euros amb noranta-un cèntims

02.06

m3

Transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,carreg.mec.,rec.15-20km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

5,78

cinc euros amb setanta-vuit cèntims

02.07

m

Canonapa preaïllada SDR11 DN-40+40/126 mm
PN-6
Subministre i col·locació de canonada preaïllada tipus
RAUTHERMEX DUO SDR11 o similar per calefacció, apte
per a una temperatura màxima de 95 ºC. Doble tub intern de polietilè reticulat (PE-Xa) segons norma
DIN-16892/93, de DN-40+40/126 mm i PN-6 atm., amb capa barrera contra la difusió d'oxigen (EVOH), segons
DIN-4726. Aïllament d'escuma semi-rígida de poliuretà lliure de CFCs fabricada en continu. Coberta exterior de polietilè (PE-LLD) corrugat sobreextrusionat sense costures.
La canonada és impermeable a la difusió longitudinal
d'aigua segons EN 489, de DNexterior-128 mm. Inclou tot
tipus d'accessoris per a la correcta instal·lació (colzes, T,
unions, passamurs, transicions de PE-Xa-PPR-acer).

93,01

noranta-tres euros amb un cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

02.08

pa

Descripció

Preu

Formació encast petits elem.paret maó
for.,m.man.
Ajudes ram de paleta.Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals.

400,60

quatre-cents euros amb seixanta cèntims

02.09

20,24

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
vint euros amb vint-i-quatre cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
03.01.01

u

Acumulador d'inèrcia, de terra, model PUB 1500
"HERZ", capacitat 1500 l, altura 2049 mm,
diàmetre 1000 mm, pes 162 kg.
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, de terra, model PUB 1500 "HERZ", capacitat
1500 l, altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes 162 kg,
amb aïllament tèrmic (diàmetre de l'acumulador amb aïllament 1200 mm). Inclòs vàlvules de tall, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'acumulador. Connexionat.
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.

1.772,01

mil set-cents setanta-dos euros amb un cèntims

SUBCAPITOL 03.02 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I OMPLIMENT SITJA
03.02.01

u

Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera
de biomassa compost per disc rotatori per a
extractor rotatiu, amb motor per a a
Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació
d'estelles, per a caldera de biomassa compost per disc
rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i engranatges, extractor rotatiu de 5 m de diàmetre, format per ballestes i transportador helicoïdal sense fi, allargament de
transportador helicoïdal sense fi tancat de 1,5 m de longitud, amb tub de connexió,. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
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.

5.725,36

cinc mil set-cents vint-i-cinc euros amb trenta-sis cèntims

03.02.02

634,50

u

Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a
sitja construida "in situ", formada per tres boques
d'impulsió de diàmetre 150 tip
Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja construida "in situ", formada per tres boques d'impulsió de diàmetre 150 tipus ròtula-ITAL-150, una d'elles amb angle de
50º. Totalment muntades i instal·lades, fins i tot amb tap tipus reixat que permeti la ventilació, presa de terra i accessoris per a empotrar-les.

sis-cents trenta-quatre euros amb cinquanta cèntims

03.02.03

m

Remat lateral pas de les pales del rotor, amb
làmina d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm
d'altura.
Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p
d’elements de fixació i mitjans auxiliars.

8,60

vuit euros amb seixanta cèntims
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
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Codi

Ut

03.02.04

m2

Descripció

Preu

Revest.vert.,h<=3m,tauler
partic.fust.,g=22mm,p/amb.sec P2,rf=D-s2, d0,no
revestit,treb.taller,col. fix.mec. s/enllatat fusta
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat
no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

31,97

trenta-un euros amb noranta-set cèntims

SUBCAPITOL 03.03 EQUIP GENERADOR DE CALOR
03.03.01

Ut

Caldera per a la combustió d'estelles, potència
nominal de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151
T-Control "HERZ", amb base de reco
Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151 T-Control "HERZ", amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1818x980x1494 mm, aïllament
interior, càmera de combustió amb graella mòbil amb
sistema automàtic de neteja mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica, sistema de recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de
cendres extraïble, control de la combustió mitjançant
sonda Lambda integrada, sistema de comandament integrat T-Control amb pantalla tàctil, per al control de la
combustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, amb base de recolzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre i bomba de circulació model Stratos Para 40/1-12, sistema d'extracció
de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a
sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de tir de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració
per a conducte de fums de 200 mm de diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el
conducte per a evacuació dels productes de la combustió que enllaça la caldera amb la xemeneia. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge
de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i
amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 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.

33.503,08

trenta-tres mil cinc-cents tres euros amb vuit cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

SUBCAPITOL 03.04 XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS
03.04.01

m

Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret,
paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200
mm de diàmetre i paret exterior d
Subministre i col·locació de xemeneia individual modular metàl·lica, formada per tub de doble paret, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200
mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI
304, amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor, temperatura de treball de 450°C i puntes de temperatura
de fins 1000°C, pressió de treball de fins 5000 Pa, instal·lada en el interior de l'edifici, per evacuació dels productes de la combustió de la caldera de peu amb càmera
de combustió atmosfèrica, de biomassa. Inclús p/p de
tes, colces, adaptadors, abraçadores, suports murals,
mòduls finals i demés accessoris necessaris. Totalment
muntada, connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replantejament i traçat de la xemeneia. Presentació de tubs i accessoris. Muntatge de la xemeneia. Fixació de la xemeneia al parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
des de l'arrencada del conducte fins la part superior del
deflector, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada del conducte fins la part superior del mòdul final, la
longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

235,26

dos-cents trenta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims

03.04.02

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm
de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

62,42

seixanta-dos euros amb quaranta-dos cèntims

Pàgina

8

QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.03

m

Descripció

Preu

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2" DN 50 mm de di
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament
de color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

52,99

cinquanta-dos euros amb noranta-nou cèntims

03.04.04

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

20,24

vint euros amb vint-i-quatre cèntims

03.04.05

u

Got d'expansió tancat amb una capacitat de
100 l.
Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat
amb una capacitat de 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm
de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del
vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa
de distribució.
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.

268,87

dos-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.06

u

Descripció

Preu

Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro
colat, In-Line, amb motor d'imant permanent,
amb variador de freqüència incorporat i
Subministrament i instal·lació de bomba circuladora, de
rotor humit, de ferro colat, In-Line, amb motor d'imant
permanent, amb variador de freqüència incorporat i
ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de
connexions (velocitat constant i pressió proporcional),
model Ego 32/80-180 "EBARA", de 180 mm de longitud, impulsor de tecnopolímer, eix motor i coixinets de ceràmica, connexions roscades de 2" de diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar, rang de temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP 44, alimentació monofàsica a 230 V. 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 i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
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.

658,48

sis-cents cinquanta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims

03.04.07

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 50 kW.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, pressió
màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de
100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres,
elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del interacumulador.
Connexionat.
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.

656,08

sis-cents cinquanta-sis euros amb vuit cèntims

03.04.08

u

Punt de buidatge format per 2 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm, per a ca
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de
xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i
1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
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.

37,90

trenta-set euros amb noranta cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.09

u

Descripció

Preu

Punt d'omplert format per 6 m de tub de coure
rígid, de 26/28 mm de diàmetre, per a
calefacció, col·locat superficialment, amb a
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa
de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 6 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm
de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor
de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins
i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
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.

420,50

quatre-cents vint euros amb cinquanta cèntims

03.04.10

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4",
per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

31,02

trenta-un euros amb dos cèntims

03.04.11

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", tot/res, amb motor elèctric de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

105,47

cent cinc euros amb quaranta-set cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.12

u

Descripció

Preu

Comptador
calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=16bar,DN=2 1/2"
,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2 1/2" de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 2 1/2'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sondes de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i
amb totes les connexions fetes

809,89

vuit-cents nou euros amb vuitanta-nou cèntims

03.04.13

u

Comptador
calor.hidrodin.Q=3,0m3/h,PN=16bar,DN=1",T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 1" de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sondes de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

429,89

quatre-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-nou cèntims

03.04.14

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

75,65

setanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims

03.04.15

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

43,04

quaranta-tres euros amb quatre cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.16

u

Descripció

Preu

Purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca
mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció
incorporada, model Solar-Vent 5914
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció incorporada, model Solar-Vent 591400
"LUMELCO", flotador d'acer inoxidable i cos de llautó, per
a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 160°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del purgador. Connexionat.
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.

91,74

noranta-un euros amb setanta-quatre cèntims

03.04.17

u
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

38,34

trenta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims

03.04.18

u
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 1 1/4"; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

11,62

onze euros amb seixanta-dos cèntims

03.04.19

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat
amb juntes de EPDM, de 32 mm, connexions
roscades, amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a
600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

132,02

cent trenta-dos euros amb dos cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.20

u

Descripció

Preu

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de
3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat,
de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3
bar de pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

14,31

catorze euros amb trenta-un cèntims

03.04.21

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

17,54

disset euros amb cinquanta-quatre cèntims

03.04.22

u

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

14,61

catorze euros amb seixanta-un cèntims

03.04.23

u

Piròstat de fums+termòstat 50-300
°C,termòmetre,pilot senyal blo
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador
de reconnexió i beina d´acer inoxidable, instal·lat

94,04

noranta-quatre euros amb quatre cèntims

03.04.24

u
Sonda temperatura ext.,munt.+connectada
Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

49,29

quaranta-nou euros amb vint-i-nou cèntims

03.04.25

u

Sonda temperatura canonada
beina,munt.+connectada
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

70,61

setanta euros amb seixanta-un cèntims

03.04.26

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

9,86

nou euros amb vuitanta-sis cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.04.27

m

Descripció

Preu

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de
10/12 mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

14,70

catorze euros amb setanta cèntims

SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL
03.05.01

pa
instal·lació elèctrica
Partida alçada d'instal·lació elèctrica per el correcte funcionament de l'equip inclòs en aquest capítol
Aquesta partida inclou totes les proteccions, tub, cablejat i la seva instal·lació.
Instal·lació elèctrica :
- Quadre principal de protecció i comandament per
una potència màxima admisible 13,85 KW amb un PIA
de 20 A III. Inclou diferencials, magnetotèrmics, sobretensions, relés, etc...
-Instal·lació elèctrica amb plafons fluorescents de 2x56
W, segons plànol. Inclou cablejat, lluminàries, interruptor,
tubs, llums d'emergència, etc...
-Alimentació trifàssica a cada quadre de protecció i control de la caldera de biomassa.

1.722,00

mil set-cents vint-i-dos euros

03.05.02

pa
instal·lació control
Instal·lació de control:
-Quadre de control i automatització de totes les calderes, bombes, vàlvules de tres vies, vàlvules de dues vies,
sondes de temperatura, pressió, etc.. Inclou programació, cablejat, tub de protecció, instrumentació necessària per realitzar la correcta climatització i control, així
com la monitorització a través d'un sistema scada.

4.550,00

quatre mil cinc-cents cinquanta euros

03.05.03

u
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN.
Mesura de Tensió, Corrent, Potència Activa i Energia Activa.
Inclou transformadors d'intensitat.
Inclou ma d'obra, cablejat d'alimentació i mesura de tensió i cablejat de xarxa.

326,57

tres-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-set cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.05.04

m

Descripció

Preu

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

2,01

dos euros amb un cèntims

03.05.05

m

Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

3,49

tres euros amb quaranta-nou cèntims

03.05.06

m

Cable transm.dades,4par.,cat.6
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama
UNE-EN 50265,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal

1,40

un euros amb quaranta cèntims

SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.06.01

u

Sistema de detecció i alarma, convencional,
format per central de detecció automàtica
d'incendis de 2 zones de detecció, detecto
Sistema de detecció i alarma, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones
de detecció, detectors òptic de fums, polsador d'alarma, sirena interior, sirena exterior i canalització de protecció fix en superfície amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547.

986,02

nou-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims

03.06.02

Ut

Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
A-B-C, amb 6 kg d'agent extintor
Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C, amb 6
kg d'agent extintor.

75,35

setanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims

03.06.03

58,20

Ut

Lluminària d'emergència, per encastar en sostre,
amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós
155 lúmens.
Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.
cinquanta-vuit euros amb vint cèntims

03.06.04

u

Placa senyalització,p/indicació mesures
salv.+vies evacuació,210x297mm,pintura
fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9,62

nou euros amb seixanta-dos cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

SUBCAPITOL 03.07 COL·LECTOR HIDRÀULIC
03.07.01

u

Col·lector format per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
de 1 m, amb 3 connexions d'entrada
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució
d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb
3 connexions d'entrada i 3 connexions de sortida, amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb
un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
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.

227,13

dos-cents vint-i-set euros amb tretze cèntims

03.07.02

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat
amb juntes de EPDM, de 32 mm, connexions
roscades, amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a
600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

132,02

cent trenta-dos euros amb dos cèntims

03.07.03

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

75,65

setanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.07.04

u

Descripció

Preu

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4",
per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

31,02

trenta-un euros amb dos cèntims

03.07.05

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

17,54

disset euros amb cinquanta-quatre cèntims

03.07.06

u

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

14,61

catorze euros amb seixanta-un cèntims

03.07.07

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb
actuador de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

209,43

dos-cents nou euros amb quaranta-tres cèntims

03.07.08

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de
33/35 mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

40,39

quaranta euros amb trenta-nou cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

03.07.09

m

Descripció

Preu

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm
de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

62,42

seixanta-dos euros amb quaranta-dos cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT
04.01

pa
compliment rd 1627/97
Pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre les
imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadacun
dels industrials implicats.

1.500,00

mil cinc-cents euros

04.02

pa
compliment del control de qualitat
Pa per a la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.

850,00

vuit-cents cinquanta euros

04.03

Ut
rètols indicadors
Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra,
de material adhesiu i de dimensions 210x210 mm

9,39

Rètol = 1Ut / 1 ús = 1 Ut.
nou euros amb trenta-nou cèntims

04.04

Ut
senyal d'obligació o prohibició
Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm
de diàmetre, amb suport metal.lic galvanitzat 80x40x2 i
1,8 m d'altura. Inclùs col.locació.

37,45

Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut
trenta-set euros amb quaranta-cinc cèntims

04.05

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,53

dos euros amb cinquanta-tres cèntims
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 05 PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
05.01

pa
Projecte de legalització
Projectes de legalització de les instal·lacions realitzades
incloent:
- Projecte d'instal·lació tèrmica
- Projectes de baixa tensió necessàris
- Altres projectes necessàris.

1.500,00

S'inclouen tant els costos de visat, com els costos de tramitació com qualsevol altra taxa que sigui d'aplicació.
mil cinc-cents euros
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QUADRE DE PREUS D'UNITATS D'OBRA
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Codi

Ut

Descripció

Preu

CAPITOL 06 IMPREVISTOS I REPOSICIONS
06.01

pa
imprevistos
D'imprevistos a justificar.

2.500,00
dos mil cinc-cents euros

06.02

pa
reposicions
Reposicions d'obra i serveis afectats.

2.000,00

dos mil euros

Pàgina

22

10.5- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

34,00

9,20

312,80

2,10

13,03

27,36

2,26

103,92

234,86

9,50

6,03

57,29

9,50

29,59

281,11

1,00

195,08

195,08

0,43

609,91

262,26

CAPITOL 01 CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

m2 Enderroc,escala,muntants perf.lam.,m.man.,càrrega
manual
Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts
o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon
inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,25t/m3,LER
170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

pa Arrencada quadre elèc. superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada
de quadre elèctric i de canalització
superficial amb cablejat i lluminàries incloses, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega
manual
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

Pàgina
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

01.08

u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

Quantitat

Preu

Import

1,00

16,30

16,30

134,86

1,32

178,02

1,68

101,49

170,50

57,50

36,01

2.070,58

71,30

16,65

1.187,15

1,68

21,92

36,83

1,00

233,41

233,41

kg Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
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, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

m2 Paret tanc.recolzada,29cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x75mm,1cara,col.morter 1:2:10,CEM II
Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:2:10,CEM
II
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II

m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment
1:4,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat

m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV
W2,s/UNE-EN 998-1,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent
(GP) de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

u

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu
alt,col.
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a
una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

Pàgina
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

01.15

u

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

Quantitat

Preu

Import

1,00

505,80

505,80

1,00

250,00

250,00

35,00

13,54

473,90

35,00

15,78

552,30

54,20

5,34

289,43

58,50

27,51

1.609,34

1,00

355,75

355,75

Porta acer, 2bat., 180x210cm, bastidor tub acer, 2
planxes a esm
Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 180x210 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred. Inclou pintat interior i exteriorment i
col·locació, i pany. Inclou reixes de ventilació en la part
superior i inferior.

pa taulons de fusta de 100x25x5cm
taulons de fusta de 100x25x5cm fixats a paret amb angles
metàl·lics, per la porta d'accès a la sitja. Inclou material i
col·locació.

m2 Muntatge encofrat+revoltó PP recic.,h=10cm,+peces
esp.
Muntatge d'encofrat, amb revoltó de polipropilè reciclat
de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials

m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix,
amb malla electrosoldada

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica
llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

m2 Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN
120, protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc.
Protecció passiva contra incendis de biga d'acer, IPN 120,
protegida en 3 cares i amb una estabilitat al foc de 120
minuts, mitjançant recobriment amb morter de
perlita-vermiculita projectada.

u

Bunera sifònica acer
inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm,
Bunera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de
costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques.
Inclou connexió a xarxa de sanejament existent.
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

01.22

u Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm
Reixa d'acer galvanitzat prelacat de 30x30 cm, amb
marc i premarc, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

01.23

Quantitat

Preu

Import

3,00

62,52

187,56

1,00

447,30

447,30

pa Retirada de dipòsit de 1500 l existent i caldera
Retirada de dipòsit existent de gasoil de 1500 l de doble
paret i de la caldera.

TOTAL CAPITOL 01 CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA ...................................

9.934,93
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

17,40

8,61

149,81

5,22

29,99

156,55

29,00

0,26

7,54

6,96

25,79

179,50

5,22

9,91

51,73

17,40

5,78

100,57

CAPITOL 02 XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny
tràns.,retro.mitj.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorres reciclat
form. ,g<=25cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg
rasa,20cm sobre canonada,p/malla senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,grava
,5-12mm,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.
,g<=25cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins
a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,carreg.mec.,rec.15-20km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

02.07

m Canonapa preaïllada SDR11 DN-40+40/126 mm PN-6
Subministre i col·locació de canonada preaïllada tipus
RAUTHERMEX DUO SDR11 o similar per calefacció, apte
per a una temperatura màxima de 95 ºC. Doble tub intern
de polietilè reticulat (PE-Xa) segons norma DIN-16892/93,
de DN-40+40/126 mm i PN-6 atm., amb capa barrera
contra la difusió d'oxigen (EVOH), segons DIN-4726.
Aïllament d'escuma semi-rígida de poliuretà lliure de CFCs
fabricada en continu. Coberta exterior de polietilè
(PE-LLD) corrugat sobreextrusionat sense costures. La
canonada és impermeable a la difusió longitudinal
d'aigua segons EN 489, de DNexterior-128 mm. Inclou tot
tipus d'accessoris per a la correcta instal·lació (colzes, T,
unions, passamurs, transicions de PE-Xa-PPR-acer).

02.08

02.09

Quantitat

Preu

Import

35,00

93,01

3.255,35

1,00

400,60

400,60

110,00

20,24

2.226,40

pa Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.
Ajudes ram de paleta.Formació d'encast per a petits
elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals.

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

TOTAL CAPITOL 02 XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS .......................................................................................

6.528,05
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

2,00

1.772,01

3.544,02

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
03.01.01

u

Acumulador d'inèrcia, de terra, model PUB 1500
"HERZ", capacitat 1500 l, altura 2049 mm, diàmetre
1000 mm, pes 162 kg.
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia
estratificat, de terra, model PUB 1500 "HERZ", capacitat
1500 l, altura 2049 mm, diàmetre 1000 mm, pes 162 kg,
amb aïllament tèrmic (diàmetre de l'acumulador amb
aïllament 1200 mm). Inclòs vàlvules de tall, elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'acumulador.
Connexionat.
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.

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I
ELEMENTS COMPLEMENTARIS ......................................................................

3.544,02

SUBCAPITOL 03.02 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I OMPLIMENT SITJA
03.02.01

03.02.02

03.02.03

u

Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de
biomassa compost per disc rotatori per a extractor
rotatiu, amb motor per a a
Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació
d'estelles, per a caldera de biomassa compost per disc
rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a
alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i
engranatges, extractor rotatiu de 5 m de diàmetre,
format per ballestes i transportador helicoïdal sense fi,
allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat
de 1,5 m de longitud, amb tub de connexió,. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
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.
1,00

5.725,36

5.725,36

1,00

634,50

634,50

22,00

8,60

189,20

u

Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja
construida "in situ", formada per tres boques
d'impulsió de diàmetre 150 tip
Sistema d'ompliment pneumàtic d'estella per a sitja
construida "in situ", formada per tres boques d'impulsió de
diàmetre 150 tipus ròtula-ITAL-150, una d'elles amb angle
de 50º. Totalment muntades i instal·lades, fins i tot amb
tap tipus reixat que permeti la ventilació, presa de terra i
accessoris per a empotrar-les.

m

Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura.
Remat lateral pas de les pales del rotor, amb làmina
d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura. Inclús p/p
d’elements de fixació i mitjans auxiliars.
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.02.04

m2 Revest.vert.,h<=3m,tauler
partic.fust.,g=22mm,p/amb.sec P2,rf=D-s2, d0,no
revestit,treb.taller,col. fix.mec. s/enllatat fusta
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient sec
tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

Quantitat

Preu

Import

15,00

31,97

479,55

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I
OMPLIMENT SITJA .........................................................................................

7.028,61

SUBCAPITOL 03.03 EQUIP GENERADOR DE CALOR
03.03.01

Ut

Caldera per a la combustió d'estelles, potència
nominal de 36,7 a 151 kW, model Firematic 151
T-Control "HERZ", amb base de reco
Subministrament i instal·lació de caldera per a la
combustió d'estelles, potència nominal de 36,7 a 151 kW,
model Firematic 151 T-Control "HERZ", amb cos d'acer
soldat i assajat a pressió, de 1818x980x1494 mm, aïllament
interior, càmera de combustió amb graella mòbil amb
sistema automàtic de neteja mitjançant graella
basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb
mecanisme de neteja automàtica, sistema de recollida i
extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de
cendres extraïble, control de la combustió mitjançant
sonda Lambda integrada, sistema de comandament
integrat T-Control amb pantalla tàctil, per al control de la
combustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia
i de la vàlvula mescladora per a un ràpid escalfament
del circuit de calefacció, amb base de recolzament
antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de
retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula
motoritzada de 3 vies de 50 mm de diàmetre i bomba de
circulació model Stratos Para 40/1-12, sistema d'extracció
de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a
sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador
helicoïdal flexible, regulador de tir de 200 mm de
diàmetre,
amb
clapeta
antiexplosió,
connexió
antivibració per a conducte de fums de 200 mm de
diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C,
sense incloure el conducte per a evacuació dels
productes de la combustió que enllaça la caldera amb
la xemeneia. Totalment muntada, connexionada i
posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge
de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i
amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. 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.
1,00

33.503,08

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 EQUIP GENERADOR DE CALOR........................

33.503,08

33.503,08
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Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

14,00

235,26

3.293,64

20,00

62,42

1.248,40

SUBCAPITOL 03.04 XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS
03.04.01

03.04.02

m

Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret
interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm de
diàmetre i paret exterior d
Subministre i col·locació de xemeneia individual modular
metàl·lica, formada per tub de doble paret, compost per
paret interior d'acer inoxidable AISI 316L de 200 mm de
diàmetre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb
aïllament entre parets mitjançant manta de fibra
ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor,
temperatura de treball de 450°C i puntes de temperatura
de fins 1000°C, pressió de treball de fins 5000 Pa,
instal·lada en el interior de l'edifici, per evacuació dels
productes de la combustió de la caldera de peu amb
càmera de combustió atmosfèrica, de biomassa. Inclús
p/p de tes, colces, adaptadors, abraçadores, suports
murals, mòduls finals i demés accessoris necessaris.
Totalment muntada, connexionada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replantejament i traçat de la xemeneia.
Presentació de tubs i accessoris. Muntatge de la
xemeneia. Fixació de la xemeneia al parament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des
de l'arrencada del conducte fins la part superior del
deflector, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada
del conducte fins la part superior del mòdul final, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.03

m

03.04.04

03.04.05

Quantitat

Preu

Import

3,00

52,99

158,97

18,00

20,24

364,32

1,00

268,87

268,87

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2" DN 50 mm de di
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 40 mm de diàmet
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,7 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

u Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l.
Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat
amb una capacitat de 100 l, 870 mm d'altura, 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i
connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas
d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de
distribució.
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.
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Codi

Descripció

03.04.06

u

03.04.07

03.04.08

Quantitat

Preu

Import

1,00

658,48

658,48

1,00

656,08

656,08

Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat,
In-Line, amb motor d'imant permanent, amb variador
de freqüència incorporat i
Subministrament i instal·lació de bomba circuladora, de
rotor humit, de ferro colat, In-Line, amb motor d'imant
permanent, amb variador de freqüència incorporat i
ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament
seleccionables mitjançant el botó de la caixa de
connexions (velocitat constant i pressió proporcional),
model Ego 32/80-180 "EBARA", de 180 mm de longitud,
impulsor de tecnopolímer, eix motor i coixinets de
ceràmica, connexions roscades de 2" de diàmetre,
pressió màxima de treball 10 bar, rang de temperatura
del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H,
protecció IP 44, alimentació monofàsica a 230 V. 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 i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de
circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
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.

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 50 kW.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de
plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW,
pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de
100°C, inclòs vàlvules de tall, manòmetres, termòmetres,
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del interacumulador.
Connexionat.
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.

u

Punt de buidatge format per 2 m de tub de policlorur
de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm, per a ca
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de
xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció,
format per 2 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9
mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
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.
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03.04.09

03.04.10

03.04.11

Descripció

Quantitat

Preu

Import

4,00

37,90

151,60

1,00

420,50

420,50

6,00

31,02

186,12

2,00

105,47

210,94

u

Punt d'omplert format per 6 m de tub de coure rígid,
de 26/28 mm de diàmetre, per a calefacció,
col·locat superficialment, amb a
Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa
de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció,
format per 6 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm
de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre
retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de
retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
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.

u

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat,
sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de
1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des
de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", tot/res, amb motor elèctric de 220 V; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.12

u

03.04.13

03.04.14

03.04.15

Quantitat

Preu

Import

1,00

809,89

809,89

1,00

429,89

429,89

11,00

75,65

832,15

1,00

43,04

43,04

Comptador
calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=16bar,DN=2 1/2"
,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2 1/2" de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 2 1/2'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sondes de temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM
amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels
últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes

u

Comptador
calor.hidrodin.Q=3,0m3/h,PN=16bar,DN=1",T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 1" de diàmetre nominal,
ràcords inclosos de 1'', per a una temperatura màxima
del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sondes
de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat
entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.16

u

03.04.17

03.04.18

03.04.19

Quantitat

Preu

Import

6,00

91,74

550,44

1,00

38,34

38,34

2,00

11,62

23,24

Purgador automàtic d'aire de boia, amb rosca
mascle de 1/2" de diàmetre i vàlvula de retenció
incorporada, model Solar-Vent 5914
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic
d'aire de boia, amb rosca mascle de 1/2" de diàmetre i
vàlvula de retenció incorporada, model Solar-Vent
591400 "LUMELCO", flotador d'acer inoxidable i cos de
llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i
una temperatura màxima de 160°C; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
purgador.
Connexionat.
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.

u Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
llautó per roscar de 1 1/4"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades,
amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32
mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25,
rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7
a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

03.04.20

03.04.21

03.04.22

03.04.23

03.04.24

03.04.25

Descripció

Quantitat

Preu

Import

1,00

132,02

132,02

2,00

14,31

28,62

2,00

17,54

35,08

4,00

14,61

58,44

1,00

94,04

94,04

1,00

49,29

49,29

10,00

70,61

706,10

u

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4"
de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió; inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

u

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

u

Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot
senyal blo
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C,
termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig,
polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable,
instal·lat

u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada
Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

u

Sonda temperatura canonada
beina,munt.+connectada
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.04.26

u Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

03.04.27

Quantitat

Preu

Import

6,00

9,86

59,16

2,00

14,70

29,40

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de 10/12
mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS .........

11.537,06

SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL
03.05.01

pa instal·lació elèctrica
Partida alçada d'instal·lació elèctrica per el correcte
funcionament de l'equip inclòs en aquest capítol
Aquesta partida inclou totes les proteccions, tub, cablejat
i la seva instal·lació.
Instal·lació elèctrica :
- Quadre principal de protecció i comandament per una
potència màxima admisible 13,85 KW amb un PIA de 20 A
III. Inclou diferencials, magnetotèrmics, sobretensions,
relés, etc...
-Instal·lació elèctrica amb plafons fluorescents de 2x56 W,
segons plànol. Inclou cablejat, lluminàries, interruptor,
tubs, llums d'emergència, etc...
-Alimentació trifàssica a cada quadre de protecció i
control de la caldera de biomassa.

1,00

1.722,00

1.722,00
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.05.02

pa instal·lació control
Instal·lació de control:
-Quadre de control i automatització de totes les calderes,
bombes, vàlvules de tres vies, vàlvules de dues vies,
sondes de temperatura, pressió, etc.. Inclou programació,
cablejat, tub de protecció, instrumentació necessària per
realitzar la correcta climatització i control, així com la
monitorització a través d'un sistema scada.

03.05.03

03.05.04

03.05.05

03.05.06

Quantitat

Preu

Import

1,00

4.550,00

4.550,00

1,00

326,57

326,57

35,00

2,01

70,35

55,00

3,49

191,95

90,00

1,40

126,00

u Comptador d'energia elèctrica per carril DIN
Comptador d'energia elèctrica per carril DIN.
Mesura de Tensió, Corrent, Potència Activa i Energia
Activa.
Inclou transformadors d'intensitat.
Inclou ma d'obra, cablejat d'alimentació i mesura de
tensió i cablejat de xarxa.

m

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

m

Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

m

Cable transm.dades,4par.,cat.6
F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums
i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL .......

6.986,87
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

1,00

986,02

986,02

1,00

75,35

75,35

1,00

58,20

58,20

2,00

9,62

19,24

SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.06.01

03.06.02

03.06.03

03.06.04

u

Sistema de detecció i alarma, convencional, format
per central de detecció automàtica d'incendis de 2
zones de detecció, detecto
Sistema de detecció i alarma, convencional, format per
central de detecció automàtica d'incendis de 2 zones de
detecció, detectors òptic de fums, polsador d'alarma,
sirena interior, sirena exterior i canalització de protecció fix
en superfície amb tub de PVC rígid, blindat, enrotllable,
de color negre, amb IP 547.

Ut

Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C,
amb 6 kg d'agent extintor
Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A-B-C,
amb 6 kg d'agent extintor.

Ut

Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155
lúmens.
Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub
lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens.

u

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures
de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS.......................................................................................................

1.138,81
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

2,00

227,13

454,26

1,00

132,02

132,02

4,00

75,65

302,60

SUBCAPITOL 03.07 COL·LECTOR HIDRÀULIC
03.07.01

03.07.02

03.07.03

u

Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m,
amb 3 connexions d'entrada
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució
d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura,
de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 3
connexions d'entrada i 3 connexions de sortida, amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor, complet, fins i tot manòmetre,
termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.
Totalment
muntat,
amb
connexions
establertes i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Connexionat de
boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
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.

u

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades,
amb cartutx metàl·lic.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32
mm, connexions roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25,
rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7
a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2".
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
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Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.07.04

u

03.07.05

03.07.06

03.07.07

Quantitat

Preu

Import

3,00

31,02

93,06

2,00

17,54

35,08

2,00

14,61

29,22

2,00

209,43

418,86

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat,
sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", per roscar.
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó
CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de
1 1/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des
de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.

u

Termòmetre Hg,beina D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

u

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

u

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", mescladora, amb
actuador de 220 V.
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1
1/4", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió
de la vàlvula als tubs.
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.
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

03.07.08

m

03.07.09

Quantitat

Preu

Import

6,00

40,39

242,34

5,00

62,42

312,10

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub de coure rígid, de 33/35
mm de diàmetre, col·locat superfi
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub de coure
rígid amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

m

Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm d
Subministrament i instal·lació de canonada de distribució
d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de
diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb pintura protectora per a aïllament de
color gris. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

TOTAL SUBCAPITOL 03.07 COL·LECTOR HIDRÀULIC...................................
TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS ........................................

2.019,54
65.757,99
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

850,00

850,00

1,00

9,39

9,39

1,00

37,45

37,45

3,00

2,53

7,59

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT
04.01

04.02

04.03

pa compliment rd 1627/97
Pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre les
imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadacun dels
industrials implicats.

pa compliment del control de qualitat
Pa per a la realització del programa de control de
qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves
segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control
de qualitat, mesures i programes.

Ut rètols indicadors
Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra,
de material adhesiu i de dimensions 210x210 mm
Rètol = 1Ut / 1 ús = 1 Ut.

04.04

Ut senyal d'obligació o prohibició
Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de
diàmetre, amb suport metal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m
d'altura. Inclùs col.locació.
Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

04.05

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT .........................................................................................

2.404,43
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

1,00

1.500,00

1.500,00

CAPITOL 05 PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
05.01

pa Projecte de legalització
Projectes de legalització de les instal·lacions realitzades
incloent:
- Projecte d'instal·lació tèrmica
- Projectes de baixa tensió necessàris
- Altres projectes necessàris.
S'inclouen tant els costos de visat, com els costos de
tramitació com qualsevol altra taxa que sigui d'aplicació.

TOTAL CAPITOL 05 PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ................................................................................................

1.500,00
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PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Codi

Descripció

Quantitat

Preu

Import

1,00

2.500,00

2.500,00

1,00

2.000,00

2.000,00

CAPITOL 06 IMPREVISTOS I REPOSICIONS
06.01

06.02

pa imprevistos
D'imprevistos a justificar.

pa reposicions
Reposicions d'obra i serveis afectats.

TOTAL CAPITOL 06 IMPREVISTOS I REPOSICIONS ...................................................................................................................

4.500,00

TOTAL..........................................................................................................................................................................................

90.625,40
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10.6- RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
Instal·lació xarxa de calor amb biomassa de 150 KW
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Capítol

Descripció

01

CONDICIONAMENT DE LES SALES DE CALDERA I CONSTRUCCIÓ DE LA SITJA

02

XARXA DE CALOR I ABASTAMENT DE SERVEIS

03

INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS
-INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I ELEMENTS COMPLEMENTARIS.............
-SISTEMA D'ALIMENTACIÓ D'ESTELLA I OMPLIMENT SITJA ............................................
-EQUIP GENERADOR DE CALOR ....................................................................................
-XEMENEIA I COMPONENTS HIDRÀULICS ......................................................................
-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL ....................................................................
-INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.....................................................
-COL·LECTOR HIDRÀULIC ...............................................................................................

-03.01
-03.02
-03.03
-03.04
-03.05
-03.06
-03.07

Import
9.934,93

%
10,96

6.528,05

7,20

65.757,99

72,56

3.544,02
7.028,61
33.503,08
11.537,06
6.986,87
1.138,81
2.019,54

04

SEGURETAT I SALUT - CONTROL DE QUALITAT

2.404,43

2,65

05

PROJECTE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

1.500,00

1,66

06

IMPREVISTOS I REPOSICIONS

4.500,00

4,97

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals

11.781,30

6,00% Benefici industrial

5.437,52

Suma

90.625,40

17.218,82

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% I.V.A
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

107.844,22
22.647,29
130.491,51

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT TRENTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a setembre de
2015.

el redactor del projecte

xavier masdeu i nou
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11- PLÀNOLS

1- Situació, emplaçament
2- Estat actual: plantes, alçat i secció
3- Estat actual esquema hidràulic
4- Enderroc- Obra nova
5- Estat reformat
6- Estat reformat instal·lacions
7- Distribució xarxa de calor
8- Estat reformat esquema hidràulic
9- Esquema unifilar

1/10.000
1/100
---1/100
1/100
1/100
1/200
-------

