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DD DADES GENERALS  

DD 1. Contingut de l’encàrrec 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té l’objectiu dotar d’una instalꞏlació de climatització 
al Consultori Mèdic Local. L’equipament se situa en la planta baixa de l’edifici de l’Arca de 
Noè. Es tracta d’un edifici aïllat que consta de tres plantes sobre rasant i una planta 
semisoterrada. Actualment hi ha redactat un projecte per a situar una biblioteca que 
s’ubicarà a les dues plantes superiors i en part de la planta semisoterrada. El present 
projecte planteja per tant una reforma parcial.  
 
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació 
necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas, 
s’ajusta al que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i 
la resta de la normativa aplicable. 
 
El projecte defineix les característiques generals de l’obra i els seus requisits mitjançant 
l’adopció de solucions concretes. Verifica totes les condicions que estableix la normativa i 
defineix les condicions de l’edifici per tal de poder donar una resposta adequada a les 
exigències normatives i de qualitat que l’edificació exigeix, i en subjecció als paràmetres 
pressupostaris d’un edifici públic d’aquestes característiques. 
 

DD 2. Identificació i agents del projecte 

Projecte 

Títol  del projecte: Reforma de les instalꞏlacions de climatització del CAP de Sant 
Julià de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 

Promotor 

Administració Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta NIF P-0821800-J

  Telèfon +34 93 812 21 79

Adreça Plaça Marquès de la Quadra núm. 1

Municipi Barcelona Codi Postal 08504
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Gestor projecte 

Administració Servei d’Equipaments i Espai Públic NIF P-0800000-B

 Diputació de Barcelona Telèfon 93.402.21.22

Adreça C. Urgell  núm. 187

Municipi Barcelona Codi Postal 08036

 

Projectista 

Empresa MI Enginyeria NZEB SLP NIF B-25834425

Responsable Xavier Abella  NIF 40884195-Q

Correu 
electrònic 

xavi@mafo.biz Telèfon 973 71 60 50

Adreça Plaça de la Llibertat núm. 9, baixos

Municipi Bellvís, Lleida Codi Postal 25142

 

Tècnics colꞏlaboradors: 

 

Definició arquitectònica 

Empresa taller 9s arquitectes s.c.p. NIF J-63154868

Representada per: 

Arquitectes Oriol Cusidó i Garí NIF 38146810-E

 Irene Marzo Llovet NIF 46354630-Q

Colꞏlegiat 32971-1    

37985-1 

Correu 
electrònic 

info@ 

t9sarquitectes.com 

Telèfon 93 162 90 28

Adreça Carrer Violant d’Hongria 117-121, escala b núm. Principal 2.

Municipi Barcelona Codi 
Postal 

08028

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleida, juliol de 2020 Xavier Abella
Enginyer

MI Enginyeria NZEB SLP
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

MD 1. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és la reforma d’una part d’un edifici existent per modificar 
les prestacions del seu sistema d’instalꞏlacions tèrmiques. L’edifici objecte d’intervenció 
és un edifici municipal conegut com a ‘Arca de Noè’. Es tracta d’un edifici aïllat que 
consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta semisoterrani. 
 
Amb anterioritat al present projecte es va redactar projecte per a la implantació d’una 
biblioteca que afecta les plantes semisoterrani, primera i segona i l’accés en planta baixa, 
on es planteja compartir instalꞏlacions amb la resta d’espais de l’edifici. 
 
El present projecte afecta els espais de planta baixa corresponents al centre mèdic de 
Sant Julià de Vilatorta. En el moment que es dugui a terme el projecte que es planteja en 
aquest document caldrà haver executat el projecte d’obres de la biblioteca, o almenys, 
fer-se en paralꞏlel, donat que els equips de producció de clima estan inclosos en el 
projecte corresponent als espais de biblioteca. 
 
Pels espais corresponents al centre mèdic es proposa la instalꞏlació d’un sistema 
d’acondiciament d’aire, per a distribuir fred i calor així com garantir la ventilació, d’acord 
amb allò que estableix el RITE en els espais del Consultori Mèdic de planta baixa.  
 

MD 2. Informació prèvia 

MD 2.1. Requisits normatius 

2.1.1. Compliment de la LOE i el CTE 

Serà d’aplicació per al present projecte la Ley 8/1999, de Ordenación de la Edificación 
(en endavant LOE), ja que en la primera part del seu article 2 (àmbit d’aplicació) hi diu 
que aquesta llei és aplicable al procés de l’edificació entès com l’acció i el resultat de 
construir un edifici de caràcter permanent públic o privat  que tingui com a ús principal el 
d’administratiu o cultural, que és el que correspon a l’ús de l’edifici que ens ocupa.  En la 
segona part d’aquest mateix apartat 2 hi diu que s’entendran com a edificació també les 
obres de reforma o rehabilitació de caràcter parcial o integral que afectin l’estructura i el 
canvi d’ús de l’edifici, com és el nostre cas. I per tant, requeriran d’un projecte d’acord 
amb el que disposa la mateixa llei. 
 
En l’article 3 de la mateixa llei  s’estableixen els requisits bàsics que han de complir els 
edificis  i els seus projectes per a garantir la seguretat de les persones, el benestar de la 
societat i la protecció del medi ambient. 
 
D’acord amb l’article 3.2. de la mateixa LOE s’especifica que el Código Técnico de la 
Edificación (en endavant CTE) serà el marc normatiu que estableix les exigències 
bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instalꞏlacions, de manera que permet el 
compliment dels anteriors requisits bàsics. Tot i que s’afegeix que les exigències que el 
CTE estableix poden completar-se amb les exigències d’altres normatives dictades per 
les administracions competents.  
 
D’acord amb el CTE, en el punt 3 del seu article 2 (àmbit d’aplicació), es reafirma que 
aquest marc normatiu serà aplicable a les intervencions en edificis existents i que la seva 
aplicació es justificarà per mitjà d’un projecte.  
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2.1.1.1.  Compliment de la normativa de funcionalitat 

El present projecte no modifica l’estructura, tancaments exteriors ni tancaments interiors,  
consisteix bàsicament en la substitució i adequació dels sistemes de climatització i 
ventilació. 
 
El present projecte proporcionarà les prestacions establertes  en la LOE per tal de complir 
amb els requisits de funcionalitat d’utilització expressats en l’article 3.a.1 de la LOE.  
 
Pel que fa a l’accessibilitat no és àmbit del present projecte. 
 
Pel que fa a les telecomunicacions no és àmbit del present projecte. 
 

2.1.1.2. Compliment de la normativa de seguretat i habitabilitat 

El present projecte no modifica l’estructura, tancaments exteriors ni tancaments interiors, . 
complirà amb els requisits bàsics de l’edificació de seguretat i habitabilitat  expressats en 
el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), d’acord amb allò que estableix la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació (en endavant, LOE) en els seus articles 3.b.3, 3.b.2, 3.c.  
 
Pel que fa als requisits de seguretat proporcionarà les prestacions establertes  en el CTE 
en referència a la seguretat estructural (DB-SE), d’acord amb l’article 10 de la Part I del 
CTE, a  la seguretat en cas d’incendi (SI), d’acord l’article 11 de la Part I del CTE i  a  la 
seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA), d’acord amb l’article 12 de la Part I del 
CTE. 
 
Pel que fa a l’habitabilitat donarà compliment a les exigències establertes en el CTE en 
referència a la  salubritat (DB-HS), d’acord amb l’article 13 de la Part I del CTE, a la 
protecció enfront del soroll (DB-HR), d’acord amb l’article 13 de la Part I del CTE i a  
l’estalvi d’energia (DB-HE), d’acord amb l’article 13 de la Part I del CTE.  
 
Pel que fa a l’estalvi d’energia (HE) també es fa referència al Decret d’Ecoeficiència de la 
Generalitat de Catalunya i al RITE.  
 

2.1.2. Compliment de la normativa urbanística  

Serà d’aplicació el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant 
POUM) de Sant Julià de Vilatorta, que va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 8 de novembre de 2010. 
 

2.1.3. Normativa aplicable 

En el present projecte  s’observen les normes vigents de la construcció, d’acord amb el  
Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación". 
 
El projecte donarà compliment al conjunt de normatives tècniques d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. El conjunt de normatives tècniques que donen compliment als diferents 
Documents Bàsics del CTE estan referenciades com a annex en els corresponents 
Documents Bàsics. En l’apartat CN NORMATIVA APLICABLE de la present memòria 
s’adjunta un llistat de les normes vigents aplicables sobre construcció que es 
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consideraran en el present projecte, d’acord amb el CTE,  i que també  es tindran en 
compte durant la fase d’execució de l’obra.  Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es 
referencia tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document bàsic o la 
secció del mateix que li és d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 
caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel 
RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que caldrà complimentar en el 
projecte. 
 

MD 2.2. Requisits derivats de l’encàrrec 

2.2.1. Origen de l’encàrrec 

Les dependències del centre mèdic són de propietat municipal, inclouen el manteniment i 
subministrament de serveis. Actualment sols disposen de sistema de calefacció 
mitjançant radiadors. Davant la necessitat de climatitzar l’espai del centre mèdic, i donat 
que en un projecte anterior ja es va preveure una central de producció per a la 
climatització per a tot l’edifici és realitza l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta del projecte de reforma. 
 

2.2.2. Antecedents administratius 

En data  de març de 2019 es va redactar el projecte executiu d’adequació d’espais per a 
la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta, redactat per Oriol Cusidó i Irene Marzo de taller 9s 
arquitectes SCP, projecte en que MI Enginyeria va colꞏlaborar en la part d’instalꞏlacions. 
 
En data d’octubre de 2019, s’encarrega a MI Enginyeria, la confecció del projecte de 
reforma de les instalꞏlacions de climatització de les dependències ocupades pel centre 
mèdic, amb la colꞏlaboració de taller 9s arquitectes SCP. 
 

2.2.3. Desenvolupament dels treballs 

Per tal d’establir els criteris bàsics i poder elaborar el projecte s’han realitzat diverses 
reunions de treball amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i 
l’Agència de l’Energia d’Osona en un primer lloc i posteriorment amb tècnics 
d’instalꞏlacions de CatSalut, sota la supervisió de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
En les reunions s’han exposat la disposició existent per a la producció de climatització i 
recollit els criteris i necessitats dels espais a tractar.   
 

MD 2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’edifici existent 

2.3.1. Característiques de l’entorn 

2.3.1.1. Ubicació i context urbà 

L’edifici de l’Arca de Noè se situa a peu de la carretera d’accés al centre urbà (carretera 
provincial BV-5201) des de l’Eix Transversal, que rep el nom d’ Avinguda Nostra Senyora 
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de Montserrat. L’edifici s’emplaça pocs abans d’arribar al centre de la vila, en una zona 
residencial d’edificació aïllada.  
 

 
Foto 1. Façana principal de l’edifici de l’Arca de Noè 
 

2.3.1.2. El municipi 

El terme municipal de Sant Julià de Vilatorta està situat a la part oriental de la comarca 
d’Osona, i forma la separació natural entre la Plana i les Guilleries. Una bona part de les 
seves terres es troben dins l'espai natural de Savassona. Sant Julià limita al nord amb el 
municipi de Folgueroles, a l’oest amb el de Calldetenes i el de Santa Eugènia de Berga, a 
l’est amb els termes de Sant Sadurní d’Osormort i Viladrau, i al sud amb el de Taradell.  
 
El municipi ocupa una superfície de 15,9 km2. El terme, que des de l’any 1937 i fins el 
1939 va canviar el nom pel de Vilatorta, comprèn el poble de Sant Julià de Vilatorta, cap 
administratiu, i Vilalleons, que fou annexat al terme de Sant Julià l’any 1946. Vilalleons és 
un petit nucli rural a l’entorn d’una església de notable interès històric. 
 
A cavall entre els dos sectors, al nord, s’hi troba el nucli urbà, que simbòlicament actua 
com a línia divisòria entre les terres de conreu de la plana i la massa forestal de la 
muntanya. Es caracteritza per una dualitat, per una banda el nucli antic, amb un petit 
eixample que continua la tipologia urbanística originaria, i per l’altra banda, al seu entorn i 
en direcció cap a la plana, una gran superfície de zones urbanitzades de creixement 
extensiu.  
 
El municipi és creuat pel sud per l’Eix Transversal (C-25). Completen la xarxa viària la 
carretera BV-5201, que comunica l’Eix Transversal amb Sant Sadurní d’Osormort, la BV-
5202, que enllaça Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, i altres vies locals que 
comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles i amb Santa Eugènia de Berga, i 
Vilalleons amb el santuari de Puig-l’agulla. 
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2.3.1.3. El medi físic 

El terme té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de la plana de 
Vic, a l’oest, considerablement terrassada i de pendents suaus, amb altituds situades per 
sota dels 700 m, i les Guilleries, a llevant. Les valls dels torrents d’aquest sector són 
verticals, formant un paisatge diferenciat de la resta del municipi, amb altituds que 
oscilꞏlen entre els 750 i els 850 m. 
 
Les terres d’aquest terme són drenades per la riera de Sant Julià o de la Noguera o riu de 
Peres, a la qual va a parar el torrent de Cànoves, a més del torrent del Pi i el de 
Rocafarigola. Gran part dels cursos de capçalera de la riera de Folgueroles drenen també 
el terme, al sector nord-oriental. 
 
Biogeogràficament, el territori es troba dins del domini potencial de la vegetació euro-
siberiana, que és caracteritzada pel bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum 
pubescentis fagetosum). La part més elevada del terme és poblada per densos boscos de 
pins i alguns claps d’alzinar, amb racons d’una especial bellesa, mentre que el sector 
planer forma extenses i grans planes dedicades al conreu. Una bona part de les terres es 
troba dins l’espai natural de Savassona. 
 

2.3.1.4. Climatologia 

El clima és submediterrani continental, amb pluges abundants a la primavera i a la tardor. 
Les precipitacions mitjanes anuals són al voltant dels 700 mm. La temperatura mitjana 
anual és d’11º C, i les nevades són poc freqüents.  
 
La situació geogràfica del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, entre la Plana i les 
Guilleries, estableix dues àrees climàtiques desiguals, tot i que degut a la seva petita 
extensió territorial, es produeix una amalgama del clima continental de la Plana de Vic, i 
el de mitja muntanya de les Guilleries, amb el domini d’un o de l’altre. En quant a les 
temperatures, tal com es produeix a la Plana, la inversió tèrmica és significativa, 
especialment durant els mesos d’hivern. L’acumulació d’aire fred al fons de la plana i la 
conseqüent aparició de forta humitat i boira es produeix amb més intensitat a la zona de 
ponent del municipi.  
 
Tanmateix, és destacable el fet que les temperatures màximes a l’estiu són lleugerament 
més elevades que a d’altres indrets de la comarca. Es produeix per l’efecte d’olla de les 
muntanyes de l’entorn, ja que la zona baixa del terme és l’àrea més enclotada de la 
Plana. Aquest fenomen, juntament amb la situació geogràfica del municipi, amb 
muntanyes més altes cap al sector del Montseny, fa que el poble gaudeixi d’unes 
temperatures mitjanes relativament suaus. 
 

2.3.1.5. Context socioeconòmic 

En l’actualitat el municipi compta amb 3.101 habitants (2017, IDESCAT). Les primeres 
dades de població (santjulianencs) es remunten al 1553, quan el poble tenia 22 famílies, 
xifra que augmentà ràpidament als segles XVII i XVIII.  
 
La primera meitat del segle XIX fou una etapa amb una certa estabilitat demogràfica, tot i 
que experimentà un important creixement enregistrat ja en el primer cens modern. Els 
darrers anys del segle XIX i les primeres dècades del XX foren etapes de creixement, 
afavorit per l’atracció del lloc com a centre d’estiueig. Entre el 1887 i el 1910, un cop 
superat el miler d’habitants, la població tornà a estabilitzar-se. Durant els anys de 
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postguerra es visqué un període de crisi demogràfica i la població davallà per sota el 
miler d’habitants; tot i així, entre el 1940 i el 1950 s’aconseguí el màxim creixement, amb 
un 3% anual. Des d’aleshores la població no deixà de créixer: 1.934 h el 1991, 2.414 h el 
2001 i 2.729 h el 2005. 
 
Quant a l’economia del terme, cal destacar un predomini del sector ramader per sobre 
l’agrícola. Els principals conreus del terme són els cereals (ordi, blat, civada) i el farratge. 
Pel que fa a la ramaderia, hi ha un predomini de la cria de bestiar porcí, boví i oví. Cal 
remarcar també la cuniculicultura, un altre sector que es desenvolupà amb força al llarg 
de la darrera dècada del segle XX. 
 
Tradicionalment, els oficis més freqüents dels vilatans eren el de paraire i els relacionats 
amb l’art tèxtil en general, i el de terrisser, a més d’altres de comuns a tots els pobles, 
com són ara sastres, ferrers, basters o mestres de cases. La tradició terrissaire, que té 
una història local de més de dos segles i per la qual cosa el poble havia estat conegut 
popularment com Sant Julià de les Olles, pràcticament ha esdevingut testimonial. Els 
voltants del poble tenen abundosos dipòsits d’argiles, molt aptes per a la construcció dels 
atuells de terrissa que antigament donaren fama a la població. Les principals empreses 
que s’han instalꞏlat al terme són del ram tèxtil (confecció). 
 
2.3.2. Dades de l’edifici 

2.3.2.1. Propietat  

L’edifici és de propietat municipal.  La seva identificació i localització és la següent : 
 
 Referència cadastral : 3817006DG4431N0001ID 
 Coordenades UTM (x,y) : 41.923845, 2.322135

 

2.3.2.2. Qualificació urbanística 

D’acord amb el Text refós del POUM l’edifici té qualificació urbanística EQ, corresponent 
al sistema d’equipaments comunitaris. I de manera específica EQs, qualificat per a ús 
sanitaris. Cal per tant realitzar un Pla Especial per a poder-hi ubicar els usos culturals 
plantejats en el present projecte. Actualment l’Ajuntament l’està tramitant. 
 

2.3.2.3. Afectacions patrimonials 

L’edifici està inclòs en el Catàleg de Béns d’Interès Patrimonial en sòl urbà (CPU) 
incorporats en el POUM. L’edifici disposa d’una fitxa específica (21 CPU) on s’assenyala 
que té la consideració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i un grau de protecció de 
nivell B,  que es descriu en l’article 224 del POUM. Tot i aquesta designació l’edifici no 
disposa d’una categoria de BCIL efectiva, ja que encara no s’ha tramitat l’aprovació del 
catàleg d’acord amb els tràmits reglamentaris.  
 

2.3.2.4. Descripció de la parcel.la 

L’edifici se situa en una parcel.la sensiblement rectangular de 24x35m, orientada en el 
seu sentit llarg en direcció SO-NE, i disposa de façana a dos carrers. En el seu límit NE 
limita amb l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat i en la façana llarga a llevant amb 
l’Avinguda de Sant Jordi. Des d’ambdós carrers es pot accedir a la parcel.la. Els altres 
dos límits ho són amb parcelꞏles residencials veïnes.  Té una superfície total de 869m2.  
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L’edifici de l’Arca de Noè se situa al mig de la parcel.la separant-se de tots els límits de la 
parcel.la. L’edifici té quatre plantes i té la seva façana principal a l’Avinguda de  Nostra 
Senyora de Montserrat. Annex a la façana de ponent hi ha un cos baix que serveix per a 
aixoplugar la caldera del centre mèdic. L’accés al consultori mèdic es fa per l’Avinguda, 
on se situa una petita zona enjardinada i urbanitzada amb una rampa per a salvar el 
desnivell entre l’exterior i l’interior de l’edifici. 
 

2.3.2.5. Topografia 

El solar té una lleugera pendent en el sentit llarg, de manera que en l’extrem SO l’edifici 
guanya gairebé una planta. La cota de planta baixa  però, se situa aproximadament 
1,20m per sobre de la cota exterior en la façana principal, fet que obliga a accedir a 
l’edifici per mitjà d’una rampa que arrenca just al peu de la vorera de l’Avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat. Flanquejant la rampa també se situen a banda i banda uns trams 
de graonat.  
 

2.3.2.6. Geologia 

El municipi s’emmarca a la Depressió de l’Ebre. El subsol està constituït per roques 
sedimentàries corresponents a l’Eocè, i tots els materials del substrats oscilꞏlen en 
direcció nord-oest. Les roques més antigues es troben a l’est del terme, i es tracta de 
conglomerats i gresos de les Guilleries, de color vermellós, amb una mitjana de 200 m de 
gruix i restes fòssils corresponents a molꞏluscs. A ponent del municipi, per sobre 
d’aquests conglomerats i calcàries, hi afloren les margues blaves de la plana, amb un 
gran nombre de fòssils marins. Sobre les margues, es localitzen jaciments del quaternari, 
corresponents a dipòsits fluvials de còdols de riu i sorres. Per sobre d’aquest substrat 
superficial, s’hi assenten els camps de conreu. 
 
El dia 24 de desembre de 2018 es va fer un geotècnic a la parcel.la per tal de 
caracteritzar el terreny. Es van realitzar dos sondejos rotacionals de profunditat i un de 
penetració dinàmica SPT. En els sondejos realitzats es detecten tres unitats geològiques: 
un terreny vegetal heterogeni de menys d’un metre, per sota una capa d’argiles vermelles 
sorrenques lleugerament humides i en tercer lloc un amalgama de sorres i argiles.  
S’adjunta en l’ANNEX 1 de preexistències on es detalla el sòl existent pels diferents 
sondejos realitzats. 
 

2.3.2.7. Serveis existents i afectacions 

La parcel.la disposa de subministrament d’electricitat, subministrament d’aigua i telefonia. 
La parcel.la disposa també d’una xarxa de clavegueram separativa que discorre pel seu 
interior fins a connectar a la xarxa pública per l’Avinguda de Sant Jordi, pel punt més baix 
de la parcel.la. Per altra banda, annex a l’edifici principal hi ha una caseta amb la caldera 
de gas amb el seu comptador en façana. 
 

2.3.3. Descripció general de l’edifici  

2.3.3.1. Descripció funcional 

En el moment en que es redacta el present projecte l’edifici està actualment parcialment 
ocupat en planta baixa pel centre mèdic de Sant Julià de Vilatorta. La resta de les plantes 
estan totalment desocupades i en desús. L’accés al centre mèdic es fa per l’Avinguda 
Nostra Senyora de Montserrat.  
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L’execució de les tasques descrites en el present document es planteja amb les plantes 
de biblioteca en ús, o almenys en procés d’obra.  
 

2.3.3.2. Característiques geomètriques  

L’edifici té forma rectangular, amb una amplada de 14,20m i una llargada de 23,30m. 
Aquest es disposa paralꞏlel als límits del solar en el centre de la parcel.la, separant-se de 
tots ells. L’edifici té quatre plantes i acaba amb coberta de dues aigües de teula, amb una 
pendent important del 80%. L’arrancada de la coberta se situa a una alçada de 7,90m 
respecte del terreny en la façana principal i a 9,20m en l’altre extrem, on el terreny se 
situa més baix. El carener se situa a 14,50m des de la cota a peu de la façana principal.  
 
La planta baixa se situa a +1.13m respecte el terreny en el punt de la porta principal (en 
projecte cota +0.00). La planta semisoterrani es colꞏloca a -2.52m respecte la cota de 
planta baixa i ocupa aproximadament la meitat de l’edifici. La planta primera se situa a 
cota +3.40m i la planta segona a +6.93m. Per tant les alçades lliures de planta baixa i 
primera són de 3.17m i 3,30m respectivament. La planta soterrani té una alçada menor de 
poc més de 2,2m i la planta segona funciona a mode de golfes, espai sota coberta, de 
manera que l’alçada és variable segons el punt. En el punt central de la planta l’alçada és 
de 5,5m, però baixa fins a gairebé zero en les façanes laterals. Això fa que no tot l’espai 
de la planta es pugui considerar aprofitable o útil. 
 
Les plantes conserven l’estructura original, de tres crugies conformades per dues parets 
de càrrega que es disposen paralꞏleles a les façanes llargues. Les crugies laterals tenen 
una llums de 4 metres i la central, més ampla, de 4,80m.  
 

2.3.4. Descripció de l’àmbit d’actuació 

 
Els treballs es realitzaran en 2 zones: 
 

 Planta soterrani, afectant a l’espai d’instalꞏlacions de producció de clima, per 
on s’instalꞏlaran nous conductes per a la aportació i extracció de l’aire de 
ventilació dels espais ocupats pel centre mèdic en planta Baixa. 

 
 Planta baixa, que compartirà entrada i serveis amb la biblioteca que ocuparà 

les plantes superiors, i on es troben les dependències del centre mèdic que 
ocupa la resta de la planta. L’espai del consultori mèdic està distribuït en 
sala d’espera, administració, office, lavabo per a ús intern i 7 consultes. 

 
El total de l’àrea a climatitzar és de 198’5m2, del quals 57’4m2 destinats a sala espera, 
16’9m2 a administració, 9’5m2 a office i 114’7m2 a consultes mèdiques. 
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MD 3. Descripció del projecte 

MD 3.0. Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Amb motiu del l’assoliment dels requeriments de l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, aprovada el 25 de desembre de 2015 per l’Assemblea General de Nacions 
Unides, el present projecte es redacta amb els objectius socials i ambientals següents: 

 Contribució a la salut i benestar garantint la qualitat de l’aire i la temperatura 
ambient. 

 Ús d’energies netes i renovables, els equips de producció tenen com a font 
principal de generació de l’aigua calenta i freda la geotèrmia. 

 Consum responsable, disposant de sistema de control de temperatura i horari 
de funcionament. Reducció de les pèrdues d’energia per ventilació utilitzant 
recuperadors. 

 Acció climàtica, reduint les fonts generadores contaminants així com els 
nivells de soroll tant interiors com exteriors. 

MD 3.1. Descripció general de la intervenció 

3.1.1. Justificació de l’abast de la intervenció 

 

Com s’ha indicat anteriorment en un projecte anterior ja es va preveure una central de 
producció de climatització amb capacitat per a les dependències del centre mèdic, es per 
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això que aquest projecte sols contempla els equips terminals de climatització i ventilació i 
les afectacions d’acabats en tancaments, divisòries i els acabats. 

 

3.1.2. Descripció de les actuacions a dur a terme 

 

Reforma de les instalꞏlacions tèrmiques del centre mèdic de Sant Julià de Vilatorta, 
retirant la instalꞏlació de radiadors existent i instalꞏlant un nou sistema de climatització 
amb fancoils i recuperadors per a la ventilació. La Producció de clima serà existent i es 
compartirà ambles dependències de Biblioteca Municipal que ocuparà la resta de l’edifici. 

Per a la implantació de la nova instalꞏlació de climatització i ventilació cal dur a terme un 
seguit d’actuacions arquitectòniques per tal d’adaptar els espais actuals del centre mèdic 
als nous requeriments. S’actuarà principalment a nivell de sostres de la planta baixa i per 
construir un muntant per tal de resoldre la connexió entre la planta semisoterrani la planta 
baixa, de cara a garantir l’extracció i aportació d’aire per la planta inferior, amb l’objecte 
d’utilitzar un buit existent i no haver de colꞏlocar noves reixes en façana. El nou muntant 
se situa en l’espai previst per a descans del personal. La seva construcció implica 
ressituar algunes portes plantejades en el projecte de la biblioteca. 

 
 

MD 3.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística i patrimonial  

No és necessari justificar la normativa urbanística, ja que no s’intervé modificant 
paràmetres urbanístics i edificatoris. Tampoc es modifica l’ús de l’edifici.  
 

MD 3.3.  Ús característic i programa funcional 

No es modifiquen els usos existents.  
 

MD 3.4.  Relació de superfícies 

Projecte 

Títol  del projecte: Reforma de les instalꞏlacions de climatització del CAP de Sant Julià
de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 
Les superfícies útils dels espai afectats són: 
 

ESPAI S(M2) 
SALA ESPERA 57.4 
ADMINISTRACIÓ 16.9 
OFFICE 9.5 
CONSULTA 1 17.0 
CONSULTA 2 17.4 
CONSULTA 3 16.3 
CONSULTA 4 17.2 
CONSULTA 5 16.7 
CONSULTA 6 14.9 
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CONSULTA 7 15.2 
TOTAL 198.5 

 

MD 3.5.  Descripció bàsica de les solucions tècniques 

3.5.0. Consideracions prèvies 

El present projecte no té com a objectiu principal desenvolupar una rehabilitació integral 
de l’edifici de l’Arca de Noè, sinó fer una reforma interior parcial que només afecta una 
part de l’edifici i en una part  dels seus sistemes d’instalꞏlacions. 
 
3.5.1. Enderrocs i treballs previs 

Es preveu l’enderroc puntual d’un tram de forjat per a facilitar la comunicació de 
conductes entre les dues plantes afectades. Així mateix l’enderroc parcial de trams de 
paret per tal de colꞏlocar portes i passos d’acord amb l’afectació generada pel nou 
muntant d’instalꞏlacions. Com a enderroc també es preveu la creació dels forats 
necessaris pel pas de conductes en les parets actuals, de cara a donar servei a les 
consultes.  
 
Tots els residus generats es duran a un abocador autoritzat.  
 
 
3.5.2. Sistema d’envolupant i d’acabats exteriors 

En la façana posterior se substitueix una porta de fusta massissa situada en la planta 
semisoterrani per una porta de fusta amb lames fixes, de cara a garantir l’entrada i sortida 
de l’aire i alimentar el nou climatitzador situat en la planta el consultori. 
 
 
3.5.3. Sistema de compartimentació i acabats interiors 

En la planta de centre mèdic es construeix un muntant d’obra per a integrar el pas de 
conductes. El muntant es construirà amb maó ceràmic foradat de 10cm i s’acabarà 
enguixat i pintat. Es reproduirà l’arrambador enrajolat existent en la resta del consultori. 
Per a la construcció d’aquest muntant caldrà ressituar la porta d’entrada a l’espai prevista 
en el projecte de biblioteca. 
 
En la planta semisoterrani també es construeix una nova porta per accedir a l’antic espai 
de la caldera, inaccessible des de l’interior en el projecte de la biblioteca.  
 
Per altra banda, caldrà desmuntar parcialment els sostre de plaques actuals del centre 
mèdic per a passar la nova instalꞏlació i per tal de colꞏlocar els nous elements de 
climatització i ventilació, com ara els cassettes de sostre i les reixes.  La afectació es 
també es produirà amb els equips d’enllumenat instalꞏlats en el sostre. 
 
En general pel que fa als acabats es farà ús de solucions econòmiques, amb baix 
impacte ambiental, d’alta durabilitat i fàcil manteniment. Els colors seran llisos i clars per 
tal d’afavorir la llum natural. 
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3.5.6. Sistema de condicionaments i serveis 

 
Tots els equips es connectaran al sanejament de l’edifici per tal d’evacuar els condensats 
d’aigua de l’ambient que es puguin produir en les bateries quan es sistema treballi en 
mode fred a l’estiu. 
 
Finalment la alimentació elèctrica dels nous equips es realitzarà des del quadre de 
distribució del centre mèdic. 
 
MD 4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
  

MD 4.0.  Relació de requisits a complimentar 

4.0.1. Consideracions generals 

Les prestacions que l’edifici proporciona s’entenen com el conjunt de característiques 
qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva 
aptitud per complir els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
estableix la LOE.  I d’acord amb el que la mateixa LOE determina, per a donar-hi 
compliment caldrà donar resposta a les exigències bàsiques que estableix el CTE. 
 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les 
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es 
caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE). 
 
Per a una intervenció en un edifici existent, d’acord amb el que estipula el punt 2 del la 
Part I del CTE, caldrà  que es doni resposta a les exigències bàsiques que es detallen a 
continuació: 
 

Requisits  LOE  Exigència bàsiques CTE 

   
Funcionalitat  Utilització
Seguretat  En cas d’incendi
Habitabilitat  Salubritat
  Protecció contra el soroll
  Estalvi d’energia
  Altres aspectes funcionals
   

 
En el nostre cas,  al tractar-se d’un projecte d’intervenció parcial, que només afecta 
alguns sistemes de l’edificació, de manera parcial o completa, es garantiran únicament 
les prestacions dels elements sobre els que s’actua.  
 
A part de complir amb les prestacions exigides pels elements objecte de la intervenció, el 
present projecte estableix les condicions per al futur compliment de la resta de 
prestacions que es demanen per a un edifici com el que es ocupa d’acord amb l’ús 
previst. En el cas que en fases posteriors es modifiquessin les condicions d’allò previst o 
el seu ús canviés caldria verificar que tot allò executat en aquesta fase fos coherent i s’hi 
adeqüés des d’un punt de vista normatiu.  
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4.0.2. Condicionants del projecte 

L’aplicació del CTE serà parcial, ja que només serà d’aplicació en els sistemes en els que 
s’intervé. 
  

4.0.3. Quadre resum de requisits i exigències 

En la taula  s’assenyalen el conjunt de requisits i exigències als quals el present projecte 
haurà de donar compliment de manera completa o parcial (٧) per la natura de la 
intervenció.  
 

Requisits LOE  

(article 3) 

Exigències bàsiques CTE 
(articles 10 a 15, Part I) 

DB a complir i altres 
exigències a 
considerar 
conjuntament (1) 

 

FUNCIONALITAT 

Utilització  Criteris Promotor ٧ 

RD 486/1997 ٧ 

 

SEGURETAT 

En cas d’incendi SI  Seguretat en cas d’incendi DB SI -   

SI1. Propagació interior DB SI 1  ٧ 

SI2. Propagació exterior DB SI 2  ٧ 

 

HABITABILITAT 

Higiene, salut i 
protecció del medi 
ambient 

HS  Salubritat DB HS  ٧ 

HS3. Qualitat de l’aire interior DB HS 3 ٧ 

Instalꞏlacions tèrmiques RITE ٧ 

Protecció contra el 
soroll 

HR  Protecció enfront del soroll DB HR 
٧ 

Estalvi d’energia HE  Estalvi d’energia DB HE  ٧ 

  HE0 Limitació del consum energètic DB HE 0 ٧ 

  HE1. Limitació demanda energètica DB HE 1 ٧ 

  HE2. Rendiment instal. tèrmiques DB HE 3 ٧ 

  HE3. Eficiència ilꞏluminació DB HE 4 ٧ 

(1) La taula anterior no es fa referència al conjunt de normativa tècnica aplicable per 
al compliment tècnic de cada prestació.  
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MD 4.1.  Utilització. Condicions funcionals relatives a l’ús 

4.1.1. Objecte 

L’edifici que es presenta ha estat projectat per donar resposta als requisits d’utilització  
establerts en l’article 3.a.1 de la LOE,  de tal forma que la disposició i dimensió dels 
espais i la dotació de les instalꞏlacions faciliten la realització adequada de les funcions 
previstes en l’edifici. 
 

4.1.2. Justificació de l’exigència 

No es justifica l’exigència, ja que no s’intervé en canvi d’ús ni es modifica el programa 
actual de l’equipament ni e l’edifici. 
 

MD 4.2.  Accessibilitat 

4.2.1. Objecte 

L’edifici ha de ser projectat de manera que respongui a les exigències d’accessibilitat 
establertes a la normativa i a l’encàrrec, de manera que tingui les condicions físiques i 
funcionals  per tal de permetre l’accessibilitat exterior, la circulació interior, i l’ús 
d’elements accessibles o adaptats,  per tot tipus de persones, de manera no 
discriminatòria per a les persones amb discapacitats. I per tal de que aquesta utilització 
es faci en condicions d’independència i seguretat.  
 

4.2.2. Normativa aplicada 

L’edifici donarà resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat  establertes en l’article 
3 de la LOE i recollides en el document DB SUA 9 del CTE (versió desembre 2019) que 
n’estableix les exigències a complir. Aquestes exigències es complementen amb les de la 
Llei 135/95 que estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que és també d’aplicació 
en edificis públics de titularitat pública a Catalunya (article 19). 
 

4.2.3. Justificació del compliment de l’exigència 

No es justifica l’exigència, ja que no s’intervé en canvi d’ús ni es modifica el programa 
actual de l’equipament ni de l’edifici. 

MD 4.3.  Accés a telecomunicacions 

4.3.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.a.3. de la LOE caldrà que es faciliti l’accés als serveis de 
telecomunicació, audiovisuals i informació segons el que preveu la normativa específica.  
 

4.3.2. Normativa aplicada 

Els valors o nivells de les prestacions a justificar vindran donades pels Reial Decret 
401/2003 i el Reial Decret 1/98.  
 

4.3.2. Justificació de l’exigència 

No s’intervé en les instalꞏlacions de telecomunicacions. 
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MD 4.4.  Seguretat estructural 

4.4.1. Objecte 

L‘edifici haurà de dona resposta al requisit de seguretat estructural establert en la LOE, 
per tal de garantir  que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin 
el seu origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l’estabilitat de l’edifici. Per a satisfer aquest requisit es satisfan  les exigències 
de resistència i estabilitat, així com d’aptitud de servei que estableix el CTE. 
 

4.4.2. Normativa aplicada 

El present projecte incorporarà el requisit de seguretat estructural que determina l’article 3 
de la LOE, del qual n’estableix les exigències bàsiques l’article 10 Part I del CTE. 
Aquestes exigències bàsiques queden recollides en el DB-SE (versió abril 2009).  El 
requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es 
satisfarà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són 
d’aplicació:   

 DB SE   Seguretat estructural  

 DB SE-AE  Accions a l’edificació 

 DB SE-C  Fonaments 

 DB SE-A  Acer  

 DB SE-F  Fàbrica 

 DB SE-M  Fusta 

  

I per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la  

 EHE-08 Instrucció de formigó estructural  
 

I pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la   

 NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent  
 

Igualment es dona compliment a l’exigència bàsica DB SI en el que fa resistència 
estructural a l’incendi amb els paràmetres establerts a: 

 DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura   
 

4.4.3. Justificació del compliment de l’exigència 

No s’intervé en el sistema estructural de l’edifici. 

 

MD 4.5.  Seguretat en cas d’incendi 

4.5.1. Objecte 

L’edifici garantirà que en cas d’incendi els seus ocupants puguin desallotjar-lo en 
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del mateix edifici i vers 
l’exterior, i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat. Així mateix, l’estructura, 
els materials i elements constructius i d’acabat i les instalꞏlacions, tindran les 
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característiques adequades per tal de donar resposta als requeriments de seguretat 
d’incendis. 
 

4.5.2. Normativa aplicada 

El projecte incorporarà les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  establertes 
en l’article 11 Part I del CTE i recollides en el document DB-SI aprovat pel R.D. 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. S’aplica la versió del 
document de desembre de 2019.  El requisit de seguretat en cas d’incendi es satisfà 
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:   

 DB SI 1  Propagació interior  

 DB SI 2  Propagació exterior  

 DB SI 3  Evacuació d’ocupants 

 DB SI 4  Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

 DB SI 5  Intervenció de bombers 

 

I per altra banda, es donarà compliment a les següents normatives complementàries: 

 Al “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” (Real Decreto 
1.942 de 5 de novembre de 1.993). Document Bàsic SI Seguretat en cas de 
incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els 
edificis  (DOGC 30.09.94).  

 A La llei 3/2.010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis 

 Instruccions tècniques complementaries (SP) i documents TINSCI de la direcció 
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments. 

 Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu 
emplaçament, tant sigui local, provincial com de la Generalitat. 

 Totes les UNE d’aplicació en vigor.  
 

4.5.3. Justificació del compliment de l’exigència 

Es garantirà el manteniment dels sectors existents de l’edifici, mantenint la distància 
necessària entre obertures en façana i el pas de conductes d’aire per diferents sectors. 
S’instalꞏlà comportes tallafoc en el pas dels conductes pel soterrani. 
 

4.5.4.1. Exigència bàsica SI 1. Propagació interior 

D’acord amb l’article 11.1. del CTE cal que es limiti el risc de propagació de l’incendi en  
l’interior de l’edifici, tant dins el propi edifici com als edificis del voltant. Amb aquesta 
finalitat es donarà compliment a allò establert en el DB SU 1. 
 

4.5.4.2. Exigència bàsica  SI 2. Propagació exterior 

D’acord amb l’article 11.2. del CTE cal que l’edifici projectat limiti el risc de propagació de 
l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis, d’acord amb allò 
establert en el DB SU 2. 
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4.5.4.3. Exigència bàsica  SI 3. Evacuació d’ocupants 

D’acord amb l’article 11.3. del CTE l’edifici caldrà que l’edifici disposi dels mitjans 
d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur 
dins del mateix en condicions de seguretat, d’acord amb allò establert en el DB SU 3. 
 
No es modifiquen els passos ni recorreguts d’evacuació. 
 

4.5.4.4. Exigència bàsica SI 4. Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

D’acord amb l’article 11.4. del CTE caldrà que l’edifici disposi dels equips i instalꞏlacions 
adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la 
transmissió de l’alarma als ocupants d’acord amb allò establert en el DB SU 4. 
 
No es motiu del present projecte. 
 

4.5.4.5. Exigència bàsica SI 5. Intervenció de bombers 

D’acord amb l’article 11.5. del CTE el disseny de l’edifici facilitarà  la intervenció dels 
equips de rescat i d’extinció d’incendis d’acord amb allò establert en el DB SU 5, el Decret 
241/94 i el RSCIEI  RD.2267/2004 Annex II.A. 
 

4.5.4.6. Exigència bàsica SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

D’acord amb l’article 11.6. del CTE l’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques, 
d’acord amb allò establert en el DB SU 6 i el RSCIEI  RD.2267/2004 Annex II.4. 
 
No es modifiquen elements estructurals. 
 
 

MD 4.6  Seguretat d’utilització i accessibilitat 

4.6.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.b.3. de la LOE l’edifici es dissenyarà de tal forma que el seu ús 
normal no suposi risc d’accident per a les persones.  
 

4.6.2. Normativa aplicada 

Per a garantir l’objecte anterior, el projecte donarà resposta a les exigències bàsiques de 
seguretat d’utilització i accessibilitat establertes en l’article 12 de la Part I del CTE i 
s’adequarà als valors o nivells establerts en el document DB SUA (versió de desembre de  
2019).    
 

4.6.3. Justificació del compliment de l’exigència 

No es justifica l’exigència, ja que no s’intervé en canvi d’ús ni es modifica la distribució ni 
el programa actual de l’equipament ni de l’edifici. 
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MD 4.7.  Salubritat 

4.7.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.c.1 de la LOE l’edifici garantirà que s’assoleixin les condicions 
acceptables de salubritat i estanqueïtat en l’ambient interior de l’edifici, i que aquest no 
deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de 
totes les classes de residus.  
 

4.7.2. Normativa aplicada 

El present projecte incorporarà les exigències bàsiques de salubritat  que li siguin 
d’aplicació, establertes en l’article 13 de la part I del CTE, desenvolupades en el 
document DB HS del CTE (versió de desembre de 2009) que n’estableix les prestacions 
a complir. També es tindran en consideració els aspectes que hi fa referència el Decret 
21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis de Catalunya. 

 

4.7.3. Justificació del compliment de l’exigència 

Es donarà compliment al punt HS3 de qualitat de l’aire interior. Queda justificat en la 
memòria constructiva d’instalꞏlacions. 
 

4.7.3.1. Exigència bàsica  HS3. Qualitat de l’aire interior 

D’acord amb l’article 13.3 del CTE l’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes 
es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma 
habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire 
exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de 
limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i 
patis, l’evacuació dels productes de combustió de les instalꞏlacions tèrmiques es produirà, 
amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre 
instalꞏlacions tèrmiques. Al no tractar-se d’un habitatge, per a garantir la qualitat de l’aire 
interior, es verificarà el compliment del RITE. 
 

MD 4.8.  Protecció enfront del soroll 

4.8.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.c.2 de la LOE, l’edifici es projecta, i es construirà, utilitzarà i 
mantindrà de manera que els elements constructius que conformin els seus recintes 
tinguin unes característiques acústiques adequades per tal de garantir el bon 
funcionament de les activitats que hi són previstes i que el soroll no suposi un greuge a la 
salut dels seus ocupants.  
 

4.8.2. Normativa aplicada 

Per a aquest fi el present projecte caldrà que compleixi les exigències bàsiques de 
protecció contra el soroll  establertes en l’article 14 Part I del CTE i recollides en el 
document bàsic DB HR (versió de desembre de 2019). Amb el compliment d’aquestes 
exigències es donarà resposta a les exigències acústiques derivades de la Ley 37/2003, 
de 17 de novembre, del Soroll.  
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4.8.3. Condicionants del projecte 

El present projecte és una reforma parcial d’un edifici existent. Per tant segons el DB no 
és d’aplicació aquesta exigència, ja que només s’exigeix per a rehabilitacions integrals i 
no es modifiquen tancaments ni divisòries.   
 
En tot cas per a la nova instalꞏlació tindrà en compte el nivell de soroll i vibracions 
generats pels nous equips de climatització, tots els equips s’instalꞏlaran amb elements 
antivibratoris per tal d’evitar la propagació de vibracions, el nivell de soroll generat en els 
espais amb ocupació estaran dins dels límits recomanats i s’aïllaran per tal de no superar 
els nivells anteriors. Es justifica en l’apartat d’instalꞏlacions. 
 

MD 4.9.  Estalvi d’energia 

4.9.1. Consideracions generals 

D’acord amb l’article 3.c.3 de la LOE l’edifici es dissenyarà de tal forma que s’assoleixi un 
ús racional de l’energia necessària per a l’adequada utilització de l’edifici.  
 

4.9.2. Normativa aplicada 

Per a aquest fi el present projecte incorporarà les exigències bàsiques establertes en 
l’article 15 de la Part I del CTE. Per a donar resposta a aquestes exigències caldrà assolir 
els valors o nivells que determina el DB HE (versió de desembre de 2019). També es 
tindran en consideració els aspectes que hi fa referència el Decret 21/2006 d’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis de Catalunya. 
 

4.9.3. Justificació del compliment de l’exigència 

El present projecte  justifica les exigències que s’enumeren seguidament. 
 

4.9.3.1. Exigència HE 0. Limitació del consum energètic 

Aquesta exigència no serà d’aplicació en el present projecte, ja que no es contempla dins 
del seu àmbit d’aplicació que fa referència a edificis de nova construcció, ampliacions 
d’edificis existents (les ampliacions que es plantegen no representen un increment de 
l’envolupant tèrmica) o edificacions permanentment obertes. Cal tenir en compte que es 
millora el rendiment amb la ventilació dels locals ja que es disposarà de recuperador de 
calor per a l’aire de ventilació. 

4.9.3.2. Exigència HE 1. Limitació de la demanda energètica 

D’acord amb l’article 15.1. del CTE Part I l’edifici disposarà d’una envolupant que limiti 
adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com 
per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i 
intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els 
ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics 
als mateixos.  
 
No es justifica l’exigència, ja que no s’intervé en canvi d’ús ni es modifica la distribució ni 
el programa actual de l’equipament ni de l’edifici. 
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4.9.3.3. Exigència bàsica HE 2. Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques 

D’acord amb l’article 15.2. del CTE Part I l’edifici disposarà d’instalꞏlacions tèrmiques 
apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  Per a donar compliment a aquesta 
exigència s’aplicarà el Reglament d’Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis aprovat pel 
Reial decret 1027/2007, les seves instruccions particular i les normes UNE que hi 
pertoquin. 
 
Els equips terminals disposaran de ventiladors d’alt rendiment i la regulació es realitzarà 
per a cada dependència, amb control per temperatura i horari amb limitació de consignes. 
 

MD 4.10.  Ecoeficiència 

4.10.1. Consideracions generals 

L’edifici acabat donarà resposta a tots els paràmetres d’ecoeficiència d’obligat 
compliment.  
 

4.10.2. Normativa aplicada 

Caldrà complir amb els mínims establerts en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, , pel qual 
es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. (Correcció 
d'errades en el DOGC núm. 4678, pàg. 31460, de 18.7.2006). 
 

4.10.3. Justificació de la normativa 

No cal justificar l’exigència al no tractar-se d’una rehabilitació integral o gran rehabilitació. 
 

MD 5.  Durada de l’obra  

 

La durada de l’obra per a la reforma de les instalꞏlacions de climatització del centre mèdic 
de Sant Julià de Vilatorta a l’edifici de l’Arca de Noè és de 1 MES. 

 

MD 6.  Revisió de preus  

D’acord amb els articles 103 al 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, els dos primers anys de 
vigència dels contractes queden exclosos de la revisió. Per tractar-se d’un contracte 
d’obra en el que el termini d’execució no excedeix dels 2 anys, no s’inclou en el present 
projecte clàusula de revisió de preus. 
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MD 7.  Resum de pressupost  

Projecte 

Títol  del projecte: Climatització del Centre d’Assistència Primària de  Sant Julià de
Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 
Superfícies 

Sup. parcelꞏla  877,6 m2 Sup. construïda obra nova 0,0 m2

Sup. urbanització 513 m2 Sup. reforma 198,5 m2

 
Pressupost d’execució material   

 Import (*) % 

01    Instalꞏlacions tèrmiques 30.787,82 € 55,4

02    Instalꞏlació electricitat 3.850,85 € 6,9

03    Instalꞏlació gestió tècnica 11.701,57 € 21,1

04    Enderrocs i treballs previs  5.054,93 €  9,1

05    Sistema d’envolupant i acabats exteriors 550,00 €  1,0

06    Sistema de compartimentació i acabats interiors 2.310,58 €  4,2

07    Control de Qualitat i legalitzacions 990,00 €  1,8

08    Gestió de residus 317,58 € 0,6

PEM Pressupost d’execució material obra 55.563,33 € 100

 

PEC  Pressupost total d’execució per contracte 

PEM Pressupost total d'execució material obra 55.563,33 €

13 %  Despeses generals 7.223,23 €

  6 %  Benefici industrial 3.333,80 €

Subtotal 
Seguretat i Salut 
PEC Obra 

66.120,36 €
1.322,41€

67.442.77€

IVA (21%) 14.162,98 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte 81.605,75 €

 
Repercussions obra  

PEM obra/m2                               279,91 €/m2 PEC obra/m                         339,76 €/m2 
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MD 10.  Cost per coneixement de l’administració 

 

Costos de l’obra 

PEC Obra  67.442,77 €

IVA (21%) 14.162,98 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte 81.605,75 €

 

Honoraris tècnics direcció d’obra 

Honoraris arquitecte, arquitecte tècnic i coordinació de seguretat 5.100,00 € 

IVA (21%) 1.071,00 €

Pressupost total honoraris 6.171,00 €

 

TOTAL 

Cost total obra i honoraris tècnics 72.542,77 € 

IVA (21%) 15.233,98 €

Pressupost total inversió 87.776,75 €

 

  

 

 

 

 

 

 

Lleida , juliol de 2020 Xavier Abella
Enginyer

MI Enginyeria NZEB SLP
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0.  Treballs previs i replanteig general 

MC 0.1. Afectacions 

A dia d’avui no hi ha instalꞏlacions afectades ni altres causes conegudes que condicionin 
un possible inici de l’obra (restes arqueològiques, residus contaminants, etc...).  
 
S’adoptaran totes les mesures necessàries (a nivell d’accessos, minimització de 
nocivitats, seguretat, etc.) per aconseguir que les afectacions tant interiors (sigui  a 
l’edifici o el conjunt de la parcel.la) com a tercers (edificacions veïnes, carrer, etc.), al 
trànsit, al medi ambient, etc...siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i 
net. En aquest punt caldrà prestar especial atenció a la coordinació del desenvolupament 
de les obres amb les de la biblioteca si fos el cas que s’esdevinguin al mateix temps.   
 
Abans d’iniciar els treballs caldrà retirar o desmuntar els mobles i l’equipament existents 
en les zones d’actuació a l’interior dels edifici. També caldrà comprovar que no hi hagi 
subministraments connectats en les zones d’actuació.  Sense la seva desconnexió no es 
començaran les tasques d’enderroc.. L’estat de les instalꞏlacions desconnectades es 
revisarà diàriament. Si hi hagués algun tram de xarxa de desguàs afectada, s’anulꞏlarà i 
s’obturarà convenientment per tal d’evitar l’entrada de runa o d’altres materials a la xarxa 
de clavegueram.  
 
En les inspeccions que s’han dut a terme no s’han detectat elements de fibrociment o 
altres materials tòxics i/o perillosos, però amb anterioritat a  l’inici dels treballs, caldrà fer 
un reconeixement previ de l'obra de cara a identificar-ne. I si és el cas, procedir a la seva 
retirada d’acord amb els protocols que estableix la legislació. En tot cas, caldrà però 
actuar en el reomplert i inertització de l’antic dipòsit de gasoli que se situa al costat de la 
caseta de la caldera, en un lateral de l’edifici. 
 

MC 0.2. Replanteig general 

Actualment l’espai objecte d’intervenció està ben delimitat, essent molt clars els límits. El 
projecte no modifica aquests límits de l’actuació.  

MC 1.  Enderrocs 

MC 1.1.  Descripció de les actuacions 

Tal com s’ha explicat en l’apartat MD 3.5 de la memòria descriptiva, les actuacions 
d’enderroc seran molt puntuals i específiques i consistiran en l’enderroc d’envans, en la 
retirada de portes, de cel-rasos, la retirada de les instalꞏlacions afectades, etc. per tal  de 
fer possible la implantació de les noves instalꞏlacions. El conjunt de les operacions 
d’enderroc s’assenyalen també en el plànol A.01 de la documentació gràfica. 
 
En la façana es retirarà una porta de fusta existent en planta semisoterrani en la façana 
posterior de cara a colꞏlocar una nova fusteria.  Aquesta porta està prevista en el projecte 
de biblioteca.  
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A l’interior s’enderrocaran de manera puntual alguns trams d’envà per tal de reajustar la 
distribució prevista en el projecte de biblioteca. En planta baixa s’enderrocarà un tram de 
paret de totxana per a ressituar la porta d’accés a la zona de personal, i en planta 
semisoterrani un tram de paret de bloc de 15cm per a colꞏlocar una nova porta per 
accedir al nou espai d’instalꞏlacions des de l’interior. A l’interior de l’edifici també es 
desconstruiran dos trams de revoltons ceràmics del forjat del sostre de la planta inferior 
per tal de permetre el pas de conductes i tubs d’una planta a l’altra No s’intervindrà en les 
biguetes, que es deixaran passants. 
 
S’inclouen com a feines d’enderroc la realització dels forats en els parets interiors del 
centre mèdic per a pas dels conductes de clima i ventilació, principalment per accedir a 
les consultes. Caldrà foradar parets de totxana de 10cm i parets de maó massís de 15cm. 
En els forats als elements estructurals es minimitzarà la dimensió del forat de cara a no 
afectar les parets estructurals que es forades. Els conductes es colꞏlocaran un sobre de 
l’altre de cara a reduir la dimensió en horitzontal i no debilitar la paret. En tot cas, es 
preveu un collarí perimetral de l’amplada de la paret fet amb platina galvanitzada de 10cm 
de gruix, de cara a repartir les càrregues.  
 
Com a tasques d’enderroc es considera el desmuntatge dels sostres actuals de plaques 
60x60cm amb estructura vista. Aquest desmuntatge es farà de manera parcial i 
concentrada a les zones afectades. Caldrà fer-lo amb cura de cara a reaprofitar els 
elements per al posterior muntatge un cop colꞏlocats elements i conductes. Les plaques 
danyades se substituiran per plaques noves. 
 
Les accions en què es descompon la desconstrucció es desenvoluparan coordinadament, 
de manera que no provoquin ensulsiades, despreniments o caigudes imprevistes, no 
posin en perill el personal que les realitza i que tampoc no siguin perilloses per a cap altre 
participant en el procés. Referent a la retirada de runa, s’estudiarà  la manera més òptima 
de fer-ho abans de començar les tasques. S’haurà d’utilitzar màquina i carregar-la en 
contenidors petits. 
 
A nivell de seguretat cal dir que en tot moment es taparan i s’assenyalaran 
convenientment tots els forats i que els operaris aniran lligats per sobre dels 2 metres. 
Abans de començar una jornada de feina es comprovarà que no hi ha ningú a l’edifici. 
 

MC 1.2.  Procés d’enderroc 

Abans d’iniciar els enderrocs, caldrà garantir que s’han realitzat els treballs previs 
(desconnexió instalꞏlacions, etc.) i s’han adoptat les mesures de seguretat adients.  
 
Previ al desmuntatge o demolició, cal reduir, tant com sigui possible, la càrrega que 
suporten els elements constructius. Es  retirarà qualsevol tipus de moble, prestatges i 
deixalles industrials existents en la zona a enderrocar. En la zona afectada del centre 
mèdic s’arrencaran totes les instalꞏlacions d’electricitat existents, així com les 
instalꞏlacions de distribució d’aigua, calefacció, o de qualsevol altre tipus que deixin 
d’estar en ús. 
 
Els residus derivats de l’enderroc s’abassegaran a l’exterior de l’edifici en una àrea 
habilitada i es duran a un abocador autoritzat per a la seva gestió. 
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MC 2.  Sistema d’envolupant i d’acabats exteriors 

MC 2.1. Consideracions generals 

A nivell de façana només es fa una intervenció puntual de canvi de fusteria. No cal 
justificar les limitacions d’estalvi energètic, ja que la fusteria se situa en un espai 
d’instalꞏlacions sense requeriments d’habitabilitat. No forma part de l’envolvent tèrmica.   

El conjunt de les operacions en la façana s’assenyalen també en el plànol A.01 de la 
documentació gràfica. 

MC 2.2 Murs de façana 

2.2.1. Obertures  

Se substituirà una porta de la planta semisoterrani per una nova fusteria fixe. Es planteja 
una fusteria de fusta de pi encaixada en el buit existent de 100x210cm. Tindrà un marc 
perimetral de 50x50 i lames interiors amb rastrells 40x40cm. La superfície d’obertura 
haurà de garantir allò que indica el projecte d’instalꞏlacions, de cara a permetre el flux 
d’aire d’extracció i aportació. 
 
Tota la fusta serà tractada a l’autoclau per a exteriors i la fusteria anirà vernissada amb 
vernís a l’aigua, amb vernís tipus SIKKENS.  
 
Previ a la colꞏlocació de la fusteria caldrà regularitzar els brancals si aquests haguessin 
resultat danyats durant el procés d’arrancada de la fusteria existent en el forat. 
 

MC 3. Sistema de compartimentació i acabats interiors 

MC 3.0. Consideracions generals 

3.0.1. Criteris generals 

La descripció general de les solucions adoptades per als sistemes de compartimentació 
es fa en l’apartat MD 3.4. de la memòria.  En el present punt, conjuntament amb el A.01 i 
A.02  se’n detallen les característiques. 
 

3.0.2. Requisits 

Els materials i sistemes que conformen el sistema de compartimentació  compliran amb 
les prestacions que estableixen els diferents documents del CTE.  Les solucions que 
seguidament es descriuen donen resposta als requisits de protecció contra el soroll, de 
seguretat contra incendis, de seguretat d’utilització, etc... 
 

MC 3.1. Divisòries  

Per a tancar el muntant d’instalꞏlacions s’empraran divisòries ceràmiques. Les dimensions 
del muntant es grafíen en el plànol A.01 de la documentació gràfica. S’emprarà una  
divisòria de maó calat amb les següents característiques:  
 

Divisòria muntant Envà ceràmic de 9 cm 

Tipus  Paredó ceràmic de totxana de 9 cm de gruix  
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Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Paret base 9 Paret ceràmica de maó perforat 
(totxana) de 9 cm de gruix (29x14x9) 

Protecció enfront del soroll (RA) 35 dBA  

Resistència al foc EI-90 Enguixada per la cara exterior 

 

MC 3.2. Fusteries interiors 

El projecte preveu la instalꞏlació de dues portes interiors.  
 
Es colꞏlocarà una nova porta de fusta en planta semisoterrani, per a un buit d’obra de 
95x220. Amb una fulla practicable amb una amplada de pas de 85cm. Serà de fusta i es 
construirà amb dos taulers d’avet WISA de 9cm de gruix i enrastrellat hidròfug interior de 
fusta de pi. La fusta anirà acabada vernissada amb vernís a l’aigua ignífug. La posta es 
colꞏlocarà en buit de paret de bloc, i per aquesta raó caldrà acabar bé els brancals, ja que 
l’obra es deixarà vista.  
 
La segona porta a colꞏlocar serà la d’accés a la zona de personal de planta baixa. Es 
recolꞏlocarà la porta existent prevista en el projecte de la biblioteca, que caldrà desplaçar 
per a la construcció del muntant d’instalꞏlacions. Amb la seva colꞏlocació caldrà rematar 
brancals, repassos de pintura, etc. de cara a deixar la paret completament acabada, 
 

MC 3.3. Acabats interiors 

3.3.1. Criteris generals 

La descripció general de les solucions adoptades per als acabats interiors es fa en 
l’apartat MD 3.4. de la memòria.  Se seguirà amb els criteris existents a nivell de 
revestiments (enguixats i arrambadors de rajola) i sostres (registrables amb plaques 
60x60cm). En general s’aposta per solucions convencionals, amb solucions de llarga 
durabilitat i fàcil manteniment.  
 

3.3.2. Requisits dels sistemes d’acabats interiors 

Els acabats interiors, tant terres, com sostres com paraments verticals, compliran amb els 
requisits i prestacions que es detallen en el punt MD 4 de la memòria, és a dir, donaran 
resposta a les prestacions de protecció enfront la humitat, de protecció al soroll, de 
limitació de demanda energètica, de seguretat contra incendi, de seguretat d’utilització, 
de seguretat estructural, etc.  En general s’opta per materials de bon envelliment, alta 
durabilitat i fàcil manteniment.  
 

3.3.3. Descripció de les solucions 

Les parets noves del muntant s’enguixaran, i s’hi incorporarà un arrambador de rajola de 
valència amb un remat a base de tapeta de fusta igual a l’existent. Als trams de paret 
preexistents que es mantenen es durà a terme una reparació parcial, per mitjà de 
massillat i enguixat. Els trams enguixats s’acabaran pintats amb pintura plàstica amb els 
colors existents. 
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Els cel-rasos es mantindran, a base de  plaques 60x60 registrables, amb junta vista. Es 
desmuntaran parcialment per a incorporar la nova instalꞏlació i els nous elements e clima i 
ventilació. Les reixetes a incorporar seran lacades de color blanc. Se substituiran les 
plaques trencades per noves plaques iguals a les existents. 
 

MC 4. Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

MC 4.1. Característiques generals i implantació de les instalꞏlacions 

4.1.1. Infraestructures existents al solar 

El solar disposa de subministrament d’aigua, de gas natural,  subministrament elèctric, 
telefonia  i connexió a clavegueram..  
 
4.1.2. Descripció general de les instalꞏlacions 

El projecte inclou la reforma de la climatització, actualment disposa de calefacció per 
radiadors, per tal d’instalꞏlar un sistema de climatització amb aigua com a fluid 
caloportador utilitzat elements terminals tipus fancoil de cassette. Pel control de les 
instalꞏlació s’instalꞏlarà un sistema de gestió tècnica, consensuat per a la telegestió amb 
la Agència de l’Energia d’Osona. 
 
L’edifici disposa de central de producció de clima des d’on s’alimentaran els nous equips 
de climatització per a les dependències del centre mèdic. També s’instalꞏlarà un nou 
sistema de ventilació amb recuperador de calor. 
 
MC 4.2. Instalꞏlacions elèctriques  

4.2.1. Descripció general 

L’edifici disposa de quadre general des d’on s’alimentarà el subquadre del centre mèdic, 
que es modificarà per a alimentar els nous equips terminals de climatització i ventilació. 
 
4.2.2. Normativa d’aplicació 

En la redacció del projecte executiu serà d’obligat compliment: 

 El Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març) en el que fa 
referència a la contribució fotovoltaica i els DB HE3 (Eficiència energètica de les 
instalꞏlacions d’ilꞏluminació), el DB SU4 (nivell d’ilꞏluminació i condicions de les 
zones de circulació) i el DB SU8 

 El reglament electrotècnic per a baixa tensió de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret 
842/2002, de 2 d’agost) i les seves instruccions tècniques complementàries. Les 
Prescripcions Complementàries que més directament afectaran a la instalꞏlació 
seran les que a continuació es relacionen: 

- ITC-BT-9. Instalꞏlacions d’enllumenat exterior 

- ITC-BT-17. Instalꞏlacions d’enllaç. Dispositius generals e individuals de 
comandament i protecció. 

- ITC-BT-18. Instalꞏlació de posada a terra.  

- ITC-BT-19. Instalꞏlacions interiors o receptores. Prescripcions de caràcter 
general. 

- ITC-BT-22. Protecció contra  sobreintensitats. 

- ITC-BT-23. Protecció contra sobretensions. 
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- ITC-BT-24. Protecció contra contactes directes i indirectes. 

- ITC-BT-28. Instalꞏlacions en locals de pública concurrència.  

 Real Decret 2949/1982 de 15 d’octubre, on s’aprova el Reglament i normes sobre 
Escomeses Elèctriques. 

 Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 

 
Per altra banda s’ha seguit els requeriments de la propietat i totes aquelles que afecten a 
les instalꞏlacions a realitzar al moment de la seva execució. 
 
Per al disseny de les instalꞏlacions d'enllumenat, a part de l’anterior es tindran en compte: 

 Recomanacions de la norma UNE-EN 12.464 (segons CTE) referent a la 
ilꞏluminació d'espais i dependències amb llum artificial.  

 Les  indicacions que fa el Decret de Seguretat en els llocs de treball. 

 
4.2.3. Consideracions tècniques 

Tot el conjunt d’instalꞏlacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en compte les 
següents consideracions: 

 L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 400 V i 50 Hz. 

 La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 
3% per els circuits d’enllumenat i del 5% per els de força motriu o diferents usos 
de l’enllumenat. Aquestes caigudes de tensió es repartiran entre les diferents 
parts de la instalꞏlació de la següent manera: escomesa (0,5%), enllaç (1%) i 
interior (3% enllumenat i 5% força). 

 Aquesta caiguda de tensió s’entén des de la CGP (Caixa General de Protecció), 
fins els extrems dels circuits considerats en el càlcul. 

 En tota la instalꞏlació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten 
les diferents fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per 
avaries que puguin produir-se en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim 
de parts de la instalꞏlació. 

 Tota la instalꞏlació estarà d’acord amb la normativa vigent, tenint principalment en 
compte el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB, IEP, 
IPP, IAA i les pròpies de la Companyia Subministradora. 

 
4.2.4. Descripció general de la instalꞏlació 

El projecte inclou la alimentació de l’equip de ventilació i dels fancoils, s’ha previst la 
ampliació del quadre existent amb 4 noves línies que disposaran disjuntor, contactor, 
selector 0-man-auto per a la integració amb els sistema de gestió. 
 
La actuació preveu el desmuntatge de les lluminàries existent , per a poder desmuntar el 
cel ras i realitzar la instalꞏlació de conductes de clima. Posteriorment caldrà tornar a 
muntar les lluminàries un cop estigui refet el cel ras. 
 
4.2.5. Canalitzacions 

En la instalꞏlació encastada i la que discorre pel fals sostre s’utilitzarà tub corrugat flexible 
lliure d’halògens i no propagador de flama amb grau de protecció mecànica IK07. 
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A les zones d’instalꞏlació vista s'utilitzarà tub rígid de plàstic lliure d’halògens i grau de 
protecció mecànica IK09 o be d’acer galvanitzat IK10. 
 
Els diàmetres dels tubs des de canal protectora fins als últims receptors seran de 16 mm 
com a mínim, amb un 60% d’espai lliure com a mínim. 
 
Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics s’efectuaran dins de 
caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions. La distància entre 
suports de safata no serà superior a un metre, i es colꞏlocarà un suport a cada un dels 
seus extrems. Les distàncies entre brides o abraçadores serà com a màxim de 0,8 metres 
per a tubs rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles. 
 

4.2.6. Proteccions 

L’esquema de distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, 
respon al criteri de què en cas de produir-se alguna errada en la instalꞏlació o en els 
receptors connectats a la mateixa, aquesta quedi temporalment inutilitzada només la 
zona que estigui afectada per l’avaria, mantenint-se la resta de la instalꞏlació en perfecte 
funcionament. 
 
S’adoptaran els següents sistemes de protecció per la seguretat de les persones, dels 
aparells i instalꞏlacions: 

 Protecció contra sobreintensitats per talla circuits o defectes de fase. 
 Protecció contra contactes indirectes. 

 

4.2.7 Càlcul elèctric 

4.2.7.1 Bases de càlcul 

Es calcularan segons la normativa respecte caigudes de tensió admissibles i intensitats 
màximes admissibles. Les expressions emprades seran: 
 

 Sistema monofàsic: 

E =  2 L I
S   cos  

 

 Sistema trifàsic: 

I =  P
3 V cos

 

E =  3  L I
S   cos  

on: 
 
 E: caiguda de tensió 

P:  potència 
 L: longitud del circuit 
 I:  intensitat 
 V:  tensió  
 Cos ξ:  factor de potència 
 r:  conductivitat del coure 
 S:  secció conductor 
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4.2.7.1 Càlculs de la instalꞏlació 

Els càlculs de la instalꞏlació elèctrics s’adjunten en l’annex d’instalꞏlacions de càlculs 
elèctrics. 
 
4.2.8 Proves 

Abans de la posada en marxa de la instalꞏlació es faran les següents proves: 
 Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 Mesura de la resistència de terra (des de cada receptor connectat a aquesta). 
 Mesures de fugues per cadascú dels diferencials de la instalꞏlació. 

 
S’adjunta protocol de proves en l’apartat de plec de condicions tècniques. 
 

MC4.3. Instalꞏlacions tèrmiques: climatització i ventilació 

4.3.1. Objecte de la instalꞏlació 

Les instalꞏlacions tèrmiques previstes en el present projecte tenen per objecte garantir el 
condicionament tèrmic dels espais del Centre d’Assistència Primària, així com la qualitat 
de l’aire interior. El disseny de la instalꞏlació s’ha fet pensant en assolir una màxima 
eficiència energètica mantenint el confort als usuaris. 
 
4.3.2. Normativa d’aplicació 

Per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el contingut dels reglaments i 
normes següents: 

 Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament 
d’Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries i les modificacions posteriors. 

 Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació i els seus Documents Bàsics. 

 Reial Decret 1618/1980 de 4 de juliol, per el que s’aprova el reglament 
d’instalꞏlacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb la finalitat 
de racionalitzar el seu consum energètic. 

 Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril, per el que s’aprova el Reglament de 
Recipients a pressió i les seves posteriors modificacions. 

 Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènic - 
sanitaris per la prevenció i control de la legionelꞏlosis i les seves posteriors 
modificacions.   

 Reial Decret 842/2002 del 2 de Agost per el que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 Reial Decret 379/2001 de 6 d’abril, per el que s’aprova el Reglament 
d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 
complementàries i les posteriors modificacions. 

 Norma UNE-100-020-89. Climatització. Sala de màquines.  

 Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 
i d’ecoeficiència en els edificis.         

 Llei 82/1980 del 30 de desembre, sobre la Conservació de l’Energia. 
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 Ordenances Municipals 

 Norma UNE-100-100. Canalitzacions. 

 
4.3.3. Descripció de la instalꞏlació 

 
L’edifici disposa de central de producció de clima des d’on s’alimentaran els nous equips 
de climatització per a les dependències del centre mèdic. La producció es realitza 
mitjançant una bomba de calor aigua-aigua, que dissiparà el calor/fred via pous de 
geotèrmia. 
 
Per a climatitzar les dependències del centre mèdic s’instalꞏlarà un sistema de 
climatització per aigua com a fluid caloportador utilitzat elements terminals tipus fancoil de 
casset. També s’instalꞏlarà un nou sistema de ventilació amb recuperador de calor, que 
aportarà aire de renovació directament als cassets i extraurà l’aire interior a partir de 
reixes distribuïdes per les diferents dependències. 
 
 
4.3.4. Consideracions preliminars 

Els càlculs de climatització s’han realitzat tenint en compte la globalitat del projecte. En el 
dimensionat de l’equip de producció d’energia es consideren els consums a fase final i les 
corresponents simultaneïtat d’ús de les diferents zones. El disseny de les instalꞏlacions 
s’ha realitzat tenint en compte diferents factors: 

 Aïllaments i orientacions 

 Criteris de confort de projecte 

 Usos de les dependències a tractar 

 Instalꞏlacions que proporcionin una mínima despesa d’energia  

 
Els resultats es troben a l’annex de càlculs. 
 

4.3.5. Bases de càlcul 

4.3.5.1. Dades climatològiques 

Les dades climatològiques són les corresponents a la població de Sant Julià de Vilatorta. 
Els valors mitjos i extrems de les temperatures s'han tret de publicacions especialitzades i 
els valors de disseny s'han pres del Reglament d’instalꞏlacions Tèrmiques en Edificis 
(RITE). Les principals variables tingudes en compte del dimensionat de l’equip de 
climatització i producció de calor són: 

 Temperatura ambient 

 Velocitat i direcció del vent 

 Radiació solar incident sobre les superfícies horitzontals 

 Humitat relativa 

 
Aquestes variable permeten deduir la resta de variables que pròpiament constitueixen les 
bases de càlcul: 

 Temperatures mitges mensuals diürnes i nocturnes 

 Temperatures màximes i mínimes anuals 

 Graus hora de la calefacció 
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 Radiació solar mitja diària i mensual sobre les superfícies inclinades 

 
4.3.5.2. Mètode de càlcul de les càrregues 

El mètode seguit consisteix en el càlcul del flux d’energia avaluant els coeficients de 
transmissió dels tancaments, les superfícies de separació i la diferència de temperatures 
entre tancaments. Les càrregues tèrmiques es calculen mitjançant  suport informàtic el 
qual té en compte les condicions anteriorment descrites amb una majoració del 5%. 
 
4.3.5.3. Càlcul de les canonades i conductes 

La canonada del fluid caloportador (aigua), es calcula a partir del cabal el qual depèn de 
la potència de l’equip receptor i el ∆T d’aquest. Les pèrdues de càrrega de cada tram 
estarà acotat entre 30 i 40 mmca i la velocitat es fixa a 1.5 m/s ja que amb aquesta 
velocitat s’eviten problemes de soroll. 
El recorregut de la canonada està especificat  en la documentació gràfica de clima, i el 
seu dimensionat s’especifica en l’esquema de principi de la documentació gràfica. 
 
El càlcul dels conductes d’impulsió d’aire depèn de la velocitat de l’aire tractat (no 
superior a 9 m/s) i del cabal a aportar del climatitzador, Igualment  que en els conductes 
de retorn. 
 
4.3.5.4. Càlcul consums energètics de la climatització dels diferents espais 

A partir dels criteris de confort establerts i de les condicions exteriors pels diferents mesos 
de l’any, s’ha calculat els consums en concepte de calefacció i refrigeració. Per un altre 
costat, les condicions externes i la màxima ocupació han servit per dimensionar les 
càrregues de cadascuna de les dependències i de l’equip generador de fred i calor. Les 
pèrdues de calor sensible per transmissió a través de les superfícies, s’han calculat per 
cadascun de les sales de les quals es descompon l’edifici. Aquest càlcul s’ha fet 
considerant un règim estacionari de flux de calor emprant l’equació: 
 

 
 
amb

Q = Calor perduda per transmissió a través de les superfícies 
Ks= Coeficient global de transmissió tèrmica
S = Superfície considerada
Tinterior= Temperatura interior de confort
Texterior= Temperatura exterior mínima de càlcul

 
L’aplicació d’aquesta equació s’ha tractat informàticament utilitzant temperatures de 
disseny per al dimensionament de les pèrdues màximes zonals i també utilitzant 
temperatures horàries mitjanes mensuals, per a obtenir les necessitats mensuals i anuals. 
Els resultats obtinguts proporcionen les demandes màximes per a les diferents zones. 
 
A continuació es mostra el resum: 
 
Refrigeració 
 

Conjunt: CLIMA Centre Mèdic

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W)

Sensible interior 
(W) 

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total 
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície 
(W/m²)

Sensible 
(W) 

Màxima simultània
(W) 

Màxima
(W)

Consulta 1 Planta baixa 13.19 563.04 632.82 593.52 663.30 144.00 8.23 790.15 85.70 601.74 1448.90 1453.44

Consulta 2 Planta baixa 72.44 566.98 636.76 658.60 728.38 144.00 11.31 831.99 89.77 669.92 1547.04 1560.37
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Conjunt: CLIMA Centre Mèdic

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W)

Sensible interior 
(W) 

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total 
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície 
(W/m²)

Sensible 
(W) 

Màxima simultània
(W) 

Màxima
(W)

Consulta 3 Planta baixa -10.75 538.90 608.68 544.00 613.78 144.00 11.31 831.99 88.82 555.32 1445.29 1445.77

Consulta 4 Planta baixa 1.94 561.85 631.63 580.70 650.48 144.00 11.31 831.99 86.29 592.02 1481.94 1482.47

Consulta 5 Planta baixa -23.73 550.25 620.03 542.32 612.10 144.00 11.31 831.99 86.35 553.63 1443.57 1444.09

Consulta 6 Planta baixa 55.34 505.09 574.87 577.25 647.03 144.00 11.31 831.99 98.96 588.57 1469.22 1479.02

Metge Planta baixa 5.59 510.81 580.59 531.90 601.68 144.00 11.31 831.99 94.50 543.21 1427.15 1433.67

Secretaria Planta baixa 15.13 555.46 625.24 587.71 657.49 144.00 11.31 831.99 87.98 599.02 1482.35 1489.48

Menjador Planta baixa 38.24 491.28 630.84 545.40 684.96 115.20 9.05 665.59 142.72 554.46 1341.57 1350.56

Sala Espera Planta baixa -80.14 1472.51 1895.84 1434.15 1857.48 504.00 39.60 2911.96 83.06 1473.75 4769.34 4769.44

Total   1771.2 Càrrega total simultània  17856.4 

 
 
Calefacció 
 

Conjunt: CLIMA Centre Mèdic

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània 
(W) 

Màxima
(W)

Consulta 1 Planta baixa 404.61 144.00 251.27 38.67 655.88 655.88

Consulta 2 Planta baixa 467.49 144.00 251.27 41.35 718.76 718.76

Consulta 3 Planta baixa 367.31 144.00 251.27 38.00 618.58 618.58

Consulta 4 Planta baixa 438.08 144.00 251.27 40.12 689.35 689.35

Consulta 5 Planta baixa 531.02 144.00 251.27 46.78 782.29 782.29

Consulta 6 Planta baixa 588.24 144.00 251.27 56.17 839.51 839.51

Metge Planta baixa 622.42 144.00 251.27 57.59 873.69 873.69

Secretaria Planta baixa 486.55 144.00 251.27 43.58 737.82 737.82

Menjador Planta baixa 660.63 115.20 201.02 91.06 861.64 861.64

Sala Espera Planta baixa 1218.11 504.00 879.44 36.53 2097.55 2097.55

Total   1771.2 Càrrega total simultània  8875.1   

 
En resum, es preveu un càrrega màxima simultània de 17’9kW en refrigeració i 8’9kW en 
calefacció amb un factor de simultaneïtat del 100%, segons hora, incidència solar i 
temperatura exterior mes desfavorables. 
 
Els càlculs estan especificats a l’ANNEX de càlculs de climatització. En la següent taula 
es mostra el resum de les càrregues obtingudes. 

4.3.6. Exigència de benestar i higiene 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i 
dimensionament de la instalꞏlació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el 
benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts. 
  
A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 
  

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 <= T <= 25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 <= HR <= 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 <= T <= 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 <= HR <= 50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V <= 0.14  
  
A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al 
projecte: 
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Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior

Bany no calefactat 24 21 50 

Consultes Metge 24 21 50 

Office 24 21 50 

Secretaria 24 21 50 

Sales d'espera 24 21 50 
 
4.3.6.1 Categories de qualitat de l’aire interior 
 
En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà 
d'assolir serà com a mínim la següent: 
  

 IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

 IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i 
similars, residències d'avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de 
tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines. 

 IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, 
habitacions d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, 
gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

 IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

4.3.6.2 Cabal mínim d’aire de renovació 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode 
indirecte de cabal d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de 
superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 
  

Referència 
Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior

Per persona
(m³/h) 

Per unitat de superfície
(m³/(hꞏm²))

IDA  Fumador 

 Lavabo  43.2 No correspon Bany no calefactat 

Consultes Metge  72 No correspon IDA 1 No 

Office  28.8 No correspon IDA 3 No 

Oficines  45 No correspon IDA 2 No 

Sales d'espera  72 No correspon IDA 1 No  
  
Els cabals resultants són: 
 

Conjunt: VENTILACIÓ Centre Mèdic 

Recinte Planta 

      Ventilació 

Superfície Ocupació Qualitat aire Cabal Rati Rati 

(m²) (p)   (m³/h) (m³/hp) (m³/hm2)

Consulta 1 Planta baixa 18 2 IDA 1 144 72 8 
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Consulta 2 Planta baixa 17 2 IDA 1 144 72 8 
Consulta 3 Planta baixa 16,1 2 IDA 1 144 72 9 
Consulta 4 Planta baixa 16,5 2 IDA 1 144 72 9 
Consulta 5 Planta baixa 16,6 2 IDA 1 144 72 9 
Consulta 6 Planta baixa 14,9 2 IDA 1 144 72 10 
Consulta 7 Planta baixa 16,1 2 IDA 1 144 72 9 
Secretaria Planta baixa 14,9 2 IDA 2 90 45 6 
Office Planta baixa 9,5 4 IDA 3 115,2 28,8 12 

Sala Espera Planta baixa 102,3 7 IDA 1 504 72 5 

Total       1.717,2     
 
Per tant l’equip de ventilació ha de poder garantir un cabal de 1.700m3/h. 
 

4.3.6.3 Filtració d’aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat 
I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instalꞏlació 
ODA 2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants. 
  
Les classes de filtració utilitzades en la instalꞏlació compleix amb el que s'ha establert en 
la taula 1.4.2.5 per filtres previs i finals. 
  
Classes de filtració: 
  

Qualitat de l'aire exterior
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

Així doncs segons les dades anteriors es proposa en conjunt pel recuperador de calor un 
sistema de filtratge F7+F9 corresponent a la qualitat d’aire interior mes restrictiva IDA 1 i 
una qualitat d’aire exterior ODA2. 

 

4.6.3.4 Aire d’extracció 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents 
categories: 
  

 AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les 
emissions més importants de contaminants provenen dels materials de 
construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que prové de 
locals on es permet fumar. 

 AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més 
contaminants que la categoria anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 

 AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de 
productes químics, humitat, etc. 
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 AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i 
contaminants perjudicials per a la salut en concentracions majors que les 
permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a 
cadascun dels recintes de la instalꞏlació: 
  

Referència Categoria

Oficines AE 1

Consultes AE 1

Sales d'espera AE 1

 

4.3.7. Sistemes de climatització 

4.3.7.1. Sistemes productors d’energia 

Són existents i queden fora del present projecte. La producció contempla una bomba de 
calor aigua-aigua (geotèrmia) a 2 tubs que pot produir calor i fred. La potència de la 
bomba de calor s’ha majorat un 15% sobre condicions normals per tal de compensar les 
desviacions de temperatures nominals i l’increment sobre posada a règim. 
 
S’ha previst inicialment un total de 7 pous de 100m de profunditat, equipat amb 2 sondes, 
per a dissipar l’energia. Es preveu durant l’execució del primer pou un test de resposta 
tèrmica del terreny per garantir que durant un període de temps no inferior a 25 anys es 
saturi el terreny amb l’energia que dissipi la bomba de calor. 
 
Els elements de producció es resumeixen a continuació amb les següents 
característiques:  

 Model:   Climaveneta BWR DHW2 0121 
 Potència refrigeració: 35’1kW, EER 3’63 (amb recuperació calor TER 6’33) 
 Potència calefacció: 40’5kW, COP 3’36, SCOP 4’07  
 Dimensions:  845x680x1105mm 
 Pes:   270kg 

 
Donat que l’equip de producció es compartit amb la biblioteca, pel dimensionat del equip 
es va tenir en compte la relació de potències mes restrictiva, en aquest cas de 
refrigeració,  i es va calcular amb els següents valors: 
 

 Potència màxima simultània Biblioteca 24’5kW refrigeració i 18’1kW calefacció. 
 Previsió potencia màxima simultània centre mèdic 18kW refrigeració i 10kW 

calefacció. 
 Tenint en compte la simultaneïtat horari del centre mèdic matins, horari Biblioteca 

tarda-vespre, s’estima un coeficient de simultaneïtat del 72%. 
 
Dona lloc a una necessitat de producció en fred de 30’6kW i 20’3kW en calor, que 
majorats en un 15%, tal i com s’indica anteriorment, dona lloc a un equip de 35.2kW en 
fred i 23’4kW en calor. 
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4.3.7.2. Sistema de distribució 

S’utilitzarà aigua com a fluid caloportador, impulsat amb bombes de recirculació d’alta 
eficiència amb selector de velocitats. Per a les canonades s’utilitzarà PP-R. 
 
L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment 
simplificat'. Aquest mètode defineix els espessors de aïllament segons la temperatura del 
fluid i el diàmetre exterior de la canonada sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 
mostren l'aïllament mínim per a un material amb conductivitat de referència a 10 °C de 
0.040 W/(mꞏK). 
  
El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-
EN ISO 12241. 
 
Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 
  

 Temperatura seca exterior a l'estiu: 25.6 °C 
 Temperatura seca exterior a l'hivern: -1.8 °C 
 Velocitat del vent: 3.6 m/s 

  
A continuació es descriu les canonades en l'ambient exterior i els aïllaments emprats, a 
més de les pèrdues per metro lineal i les pèrdues totals de calor. 
  

Canonada Ø 
laisl. 
(W/(mꞏK))

eaisl. 
(mm)

Limp. 
(m)

Lret. 
(m)

Fm.ref. 
(W/m)

qref. 
(W) 

Fm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W)

Tipus 1 50 mm 0.037 29 10.97 11.78 5.79 131.7 0.00 0.0

      Total 132   

  

Abreviatures utilitzades 

Ø Diàmetre nominal Fm.ref.
Valor mitjà de les pèrdues de calor per a refrigeració 
por unitat de longitud 

laisl. Conductivitat de l'aïllament qref. Pèrdues de calor per a refrigeració 

eaisl. Espessor de l'aïllament Fm.cal.
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a calefacció per 
unitat de longitud

Limp. Longitud d'impulsió qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Lret. Longitud de retorn 
  
  
Canonada Referència 

Tipus 1 
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per 
tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, colꞏlocat superficialment 
en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica.  

  
Per a tenir en compte la presència de vàlvules al sistema de canonades s'ha afegit un 25 
% al càlcul de la pèrdua de calor. 
   
Canonades en contacte amb l'ambient interior 

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les 
pèrdues en les canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de 
qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1. 
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A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a 
més de las pèrdues per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 
  

Canonada Ø 
laisl. 
(W/(mꞏK))

eaisl. 
(mm)

Limp. 
(m)

Lret. 
(m)

Fm.ref. 
(W/m)

qref. 
(W) 

Fm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W)

Tipus 2 50 mm 0.037 29 1.13 0.00 5.18 5.9 0.00 0.0

Tipus 2 32 mm 0.037 27 60.24 60.30 3.45 416.3 0.00 0.0

Tipus 2 40 mm 0.037 27 4.39 5.71 3.87 39.1 0.00 0.0

      Total 461   

  

Abreviatures utilitzades 

Ø Diàmetre nominal Fm.ref.
Valor mitjà de les pèrdues de calor per a refrigeració 
por unitat de longitud

laisl. Conductivitat de l'aïllament qref. Pèrdues de calor per a refrigeració 

eaisl. Espessor de l'aïllament Fm.cal.
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a calefacció per
unitat de longitud 

Limp. Longitud d'impulsió qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Lret. Longitud de retorn 
  
  
 
Canonada Referència 

Tipus 2 
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per 
tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, colꞏlocat superficialment 
en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica.  

  
Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 
15 % al càlcul de la pèrdua de calor. 
 
La potència necessària de producció és de 17.2kW, les pèrdues en canonades son 
593W, inferiors al 4 % 
 
4.3.7.3. Elements terminals 

S’utilitzarà com a equips terminals per a la climatització els següents equips: 
 

 Recuperador de calor de plaques de flux creuat, amb bateria de tractament, per tal 
d’aportar i recuperar l’aire de les següents característiques: 

o Cabal 2.000m3/h 

o Recuperador amb rendiment per temperatures superior al 80%. 

o Bateria amb potència de 4’25kW (7/12ºC)  i 5’75kW (40/45ºC).  

o Motors impulsió i retorn EC 0’75kW. 

 

 Fan-coils tipus casset de 4 vies. Les característiques d’aquests són les següents: 

o Motor EC velocitats 

o Bateria amb potència de 1’90kW (7/12ºC) en fred i 1’99kW (40/45ºC) en 
calor. 

o Nivell de potència sonora a velocitat mitja 40dB 
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Les característiques dels equips s’indiquen en la documentació gràfica i l’annex 
d’especificació de materials. 
 

4.3.8. Instalꞏlació de difusió i  ventilació 

L’edifici disposa de les extraccions dels banys de forma forçada i independent de 
qualsevol altre sistema de ventilació de l’edifici. 
 
L’edifici disposarà de ventilació forçada, per mitjà d’un recuperador situat en el cel ras del 
lavabo per al personal intern, equipat amb bateria d’aigua/freda i recuperador de plaques 
amb eficiència de recuperació de temperatures superior al 80%. 
 
La distribució d’aire es realitza amb conductes de fibra, folrats amb lamina d’alumini per 
l’exterior i vel acústic en l’interior per tal de minimitzar els ponts acústics entre sales o 
consultes. S’evitarà el pas de conductes per les consultes mèdiques a excepció dels 
conductes de la pròpia consulta.  
 
Els conductes d’extracció i aportació d’aire exterior discorreran per la sala d’instalꞏlacions 
de planta semisoterrani, en aquest tram seran d’acer galvanitzat, aïllats quan discorren 
per espais no climatitzats (muntants, cel-ras, etc.). S’instalꞏlarà comportes tallafoc per tal 
de conservar la sectorització d’incendis. 
 
La aportació i extracció d’aire de renovació es tracta en la seva totalitat amb el 
recuperador, on es realitza el filtratge i tractament tèrmic. S’aportarà aire de renovació 
directament als cassets i s’extraurà l’aire interior a partir de reixes distribuïdes per les 
diferents dependències ubicades en el cel ras.. 
 
 
Donades les alçades dels locals no es preveu estratificació del aire per temperatura. 
 
Les característiques dels equips s’indiquen en la documentació gràfica i l’annex 
d’especificació de materials. 
 
En l’annex de càlculs es justifiquen els cabals i potències necessàries per a cada espai 
en funció de l’ocupació, l’activitat a desenvolupar i l’orientació de l’espai. 
 

4.3.9. Mesures adoptades per a l’ús racional de l’energia 

Les característiques de les instalꞏlacions que repercutiran en l’ús racional de l’energia, 
siguin aquestes previstes específicament amb aquest fi, o per a altres, són: 

 Possibilitat de tall de la climatització d’aquelles zones que no s’utilitzin. 

 Instalꞏlació de regulacions electròniques en funció de la temperatura proveïdes de 
rellotge programador per dos programes de funcionament amb les possibilitats de 
maniobra i control 

 Funcionament dels equips de producció per demanda de les unitats terminals 

 
Amb això es podrà mantenir l’edifici a les temperatures desitjades als horaris adequats 
amb el que es consumirà solament l’energia necessària en cada moment. 
 

4.3.10. Justificació del REAL DECRETO 1027/2007 RITE 

4.3.10.1. Exigència de benestar i Higiene 
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Justificació compliment exigència qualitat del ambient tèrmic (1.4.1) 

La temperatura dels locals climatitzats serà de 21ºC al hivern i de 24 ºC a l’estiu amb una 
humitat de entre 40-60%. Per aconseguir que la humitat estigui compresa entre aquests 
paràmetres s’han instalꞏlats recuperadors equipat amb bateria d’aigua a l’hivern 
alimentada amb aigua calenta i a l’estiu amb aigua freda. El sistema de gestió tècnica, 
mitjançant sondes de temperatura i humitat, tant interiors com exteriors governarà l’equip 
per mantenir la humitat en els marges desitjats. Es disposarà de detectors de CO2 per a 
la detecció de la qualitat de l’aire interior i mantenir el mínim d’aire de ventilació per tal de 
maximitzar l’estalvi energètic. 
 
La difusió s’ha calculat per tal que no existeixin corrents d’aire que pugin molestar als 
usuaris, controlant la velocitat terminal de l’aire en la zona d’ocupació. En els espais de 
doble alçada i per tal d’evitar estratificacions s’han instalꞏlat els retorns en la part baixa. 
En la documentació gràfica s’indica el tipus de reixes i ubicació 
 
Justificació compliment exigència qualitat del aire interior (1.4.2) 

S’ha previst una renovació d’aire tipus IDA-1, en les sales de consulta i espera, IDA-2 en 
la zona administrativa i IDA-3 en l’office. 
 
Justificació compliment exigència higiene (1.4.3) 

La instalꞏlació compleix amb tota la legislació de filtratge i higiene.  
 
4.3.10.2. Exigència d’eficiència energètica 

Justificació compliment exigència generació fred i calor (1.2.4.1) 

Tant el fred com la calor produïda per la instalꞏlació s’adaptarà a les necessitats de 
l’edifici. La bomba de calor està parcialitzada amb 4 etapes. El climatitzador/recuperadors 
disposen de sonda de CO2 i motors tipus EC els quals permeten adaptar-se a les 
diferents càrregues que hagin de contrarestar i al nivell de ventilació necessari. L’equip 
disposa de free-cooling per tal d’profitar les condicions exteriors favorables 
 
Justificació compliment exigència eficiència canonades (1.2.4.2) 

Totes les canonades, tant fredes com calentes,  estan aïllades amb espumes 
elastomèriques. Els conductes d’aire també es projecten tots aïllats en el seu pas per 
zones no climatitzades. En la documentació gràfica i en el pressupost s’indica el gruix de 
l’aïllament per tal de complir amb l’actual exigència. 
 
Justificació compliment exigència control (1.2.4.3) 

La instalꞏlació disposa d’una instalꞏlació de control del tipus automàtic, ajustant la 
producció de les instalꞏlacions amb les necessitats reals del edifici. 
 
Justificació compliment exigència comptadors de consum (1.2.4.4) 

La bomba de calor i els climatitzadors de l’edifici disposaran de comptadors elèctrics i 
d’energia generada per tal de verificar el seu rendiment. 
 
Justificació compliment exigència recuperació d’energia (1.2.4.5) 

Es dissenya un sistema de recuperadors de la ventilació per tal de respondre a 
l’exigència de recuperació d’energia. Es disposarà de detectors de CO2 per a la detecció 
de la qualitat de l’aire interior i mantenir el mínim d’aire de ventilació per tal de maximitzar 
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l’estalvi energètic. També indicar que el funcionament de la bomba de calor en mode 
refrigeració permet la recuperació de calor per a la producció de l’ACS del consultori. 
 
Justificació compliment exigència energies renovables (1.2.4.6) 

En aquest projecte no és preceptiu la instalꞏlació d’energies renovables. 
 
Justificació compliment exigència limitació energia conv. (1.2.4.7) 

Els rendiments de la bomba de calor existent, segons la documentació aportada pel 
fabricant,  té les següents característiques: 

 EER (EN14511):   3,63  

 ESEER (EN14825):   4,43 

 SCOP (EN 14511):   3,36 

 SCOP (EN 14825):   4,07 

 
4.3.10.3. Exigència de seguretat 

Justificació compliment exigència seguretat generació fred i calor (3.4.1) 

L’edifici disposa de sala de màquines específica, situada en planta soterrani, on s’ubicarà 
la bomba de calor aigua-aigua i les bombes recirculadores. 
 
Tots el generadors estan equipats amb un interruptor de flux i interruptor de 
funcionament. 
 
Justificació compliment exigència seguretat conductes (3.4.2) 

La instalꞏlació disposa de una alimentació de D25 en aigua freda i purga/buidat de D50. 
Les canonades estaran connectades mitjançant suports. En els plecs es detalla la seva  
posició i colꞏlocació. La instalꞏlació de clima disposa de vasos d’expansió, tal com indica 
la documentació gràfica, on s’especifica el volum i situació. Tots els circuits bombes 
climatitzadors estan protegits mitjançant un filtre.  
 
Justificació compliment exigència contra incendis (3.4.2) 

En l’apartat de protecció d’incendis s’explica com es compleix amb el DB-SI. Es disposa 
de comportes tallafoc en els conductes d’aire que venen o van a l’escala d’evacuació. 
La sala on s’ubicarà la caldera existent del cap te consideració de local de risc bai i per 
tant haurà de complir amb EI90 i R90. 
 
Justificació compliment exigència seguretat d’utilització (3.4.2) 

Les parts mòbils de les maquines estaran protegides tal com indica el fabricant. En 
projecte s’ha previst l’espai de pas i de manteniment de cada màquina. 
 
4.3.11. Justificació del compliment de la ITE 02.4 

Les possibilitats d’utilització eficaç de l’energia depenen en gran part del tipus 
d’instalꞏlació que es projecti i del sistema de regulació de la qual estigui equipada, de les 
condicions climàtiques, de les característiques tèrmiques de la zona d’estudi i del tipus 
d’ocupació d’aquesta. 
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Per això s’ha dissenyat el sistema de climatització pensant, preferentment, en un ús 
racional de l’energia. A continuació es justifica punt per punt el compliment de l’apartat 
"Exigències de rendiment i estalvi d’energia" (ITE.02.4.). 
 
4.3.12. Aportació d’aire exterior (ITE.02.2.2) 

Pel manteniment d’una qualitat de  l’aire acceptable en els locals ocupats, es consideren 
els criteris indicats a la norma UNE 100011, en funció del tipus de local,  del nivell de 
contaminació dels ambients, i en particular de la presència o absència de fumadors. 
 
La ventilació serà mecànica i s’adoptarà per tots els tipus de sistema de climatització, 
essent recomanable també pels demés sistemes a implantar en locals atemperats 
tèrmicament. 
 
L’aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans de la introducció en els 
locals. Segons especifica la taula 2 de la norma UNE 100-011-91, aquesta indica els 
cabals mínims d’aportació d’aire exterior cap als locals que garanteixen una qualitat de 
l’aire acceptables als locals. Aquests cabals es consideren mínims pel que fa a efectes de 
ventilació i màxims pel que fa a estalvi energètic. 
 
4.3.12.1. Condicions ambientals (ITE.02.4.3) 

No s’ha previst climatització en tots aquells locals que no són normalment habitats, tal 
com magatzems, banys, espai de neteja, sales d’instalꞏlacions, etc. 
 
Pels locals climatitzats la temperatura de càlcul ha estat la indicada en les bases de 
disseny i la instalꞏlació compta amb suficients elements de control que permeten que es 
mantingui aquesta temperatura en tots els locals. 
 
4.3.12.2. Estratificació de l’aire (ITE.02.04.4) 

Per les sales climatitzades s’ha contemplat la ubicació més idònia dels difusors i reixes 
per tal d’evitar estratificació. 
 
4.3.12.3. Refredament gratuït de l’aire (ITE.02.4.6) 
Aquest sistema s’incorporen en els equips de recuperació de calor, que disposa de free-
cooling.  
 
4.3.12.4. Aportació mínima de l’aire exterior de ventilació (ITE.02.4.5) 

S’aporta a cada sala el volum màxim d’aire que s’especifica a la taula 2.1 del RITE. Els 
cabals d’aportació per a cada sala ja estan especificats als càlculs de clima. 
 
4.3.12.5. Fraccionament de potència (ITE.02.6) 

Els equips frigorífics hauran de disposar del fraccionament de potència que indica la 
normativa segons la seva potència. 
 
4.3.12.6. Registre dels conductes per a la neteja (ITE.02.9.3) 

En el cel-ras es disposarà de registres prop de les ramificacions i prop de les comportes 
de regulació amb una distància màxima de 10m  per tal d’efectuar les operacions de 
neteja i manteniment d’aquests. 
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4.3.12.7. Disposicions de comportes tallafocs (ITE.02.9.4) 

S’indiquen en la documentació gràfica, per tal de sectoritzar l’edifici amb la nova escala 
d’evacuació. 
 
4.3.12.8. Aïllament tèrmic (ITE.02.10) 

Per a evitar els consums energètics superflus, els aparells, els equips i conduccions de 
les instalꞏlacions de climatització disposaran d'un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues 
d'energia. Els gruixos dels revestiments per a l’aïllament tèrmic dels aparells, els equips i 
les conduccions han de complir les exigències establertes en l’apèndix 03.1 del RITE. Les 
característiques dels materials utilitzats per l’aïllament tèrmic i com a barrera antivapor i la 
seva colꞏlocació ha de acomplir amb l’especificat en la instrucció UNE 100171. 
 
4.3.12.9. Manteniment de la instalꞏlació de clima i ventilació 

Per tal de mantenir la màxima eficiència i seguretat de la instalꞏlació de clima i ventilació, 
aquesta disposarà d’un pla de manteniment preventiu i correctiu reflectit en la instrucció 
tècnica complementària ITC-ITE 08 referent al manteniment d’instalꞏlacions tèrmiques en 
edificis. Aquesta especifica les següents operacions: 

 comprovació dels nivells d’aigua dels circuits 

 comprovació de l’estanqueïtat dels circuits de distribució 

 comprovació de les vàlvules d’interceptació  

 comprovació dels elements de tarat de seguretat 

 neteja i manteniment dels filtres d’aigua. 

 neteja i manteniment dels filtres d’aire 

 revisió de les bateries d’intercanvi tèrmic. 

 revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor 

 revisió de les unitats terminals aire-aigua 

 revisió de les unitats terminals de distribució d’aire 

 revisió i neteja de les unitats d’impulsió i retorn d’aire 

 revisió de bombes i ventiladors amb mesura de potència absorbida 

 revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic 

 revisió del sistema automàtic. 

 
La periodicitat d’aquestes actuacions es reflecteixen a la taula 10 d’operacions de 
manteniment de la ITC-ITE 08.  
 
A més de les operacions de manteniment especificades en la  ITC-ITE 08, també 
s’hauran de seguir els criteris de manteniment especificades pels fabricants dels equips 
de la instalꞏlació de climatització. Així mateix es seguiran els criteris establerts en el Real 
Decret 865/2003 en l’article 8 referents al manteniment i per la part que afecta en aquest 
tipus d’instalꞏlació. També s’ha de complir la norma UNE 100-034-94 per la qual estableix 
els criteris de neteja dels conductes de ventilació. 
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MC 4.4. Instalꞏlacions de gestió tècnica 
 
4.4.1. Objecte 

S’implantarà un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada amb l’objectiu de controlar i 
optimitzar el funcionament de les instalꞏlacions, tant els nivells de confort, consums 
energètics així com en els de manteniment dels equips. 
 
4.4.2. Descripció de la instalꞏlació 

El sistema de control i gestió centralitzats tindrà les següents funcions ja sigui per zones o 
per equips: 

 Funcions de control: El sistema permetrà a l’operador modificar ajustos sobre les 
instalꞏlacions controlades, estats i ordres de funcionament dels equips del tipus 
paro/marxa, modificació de consignes. 

 Funcions de temporització: Mitjançant aquestes funcions l’operador podrà 
programar horaris de funcionament de les instalꞏlacions, programar dies d’ús 
especial de les instalꞏlacions, programar períodes de vacances i realitzar el canvi 
hivern/estiu. 

 Funcions de gestió: L’operador podrà conèixer l’estat de la instalꞏlació, obtenir els 
temps acumulats de funcionament dels equips, l’evolució així com el rendiment 
dels equips i els consums energètics. Dades que permetran obtenir un 
aprofitament òptim dels sistemes i dels consums energètics dels mateixos. 

 Funcions de monitorització d’alarmes: En tot moment el sistema ha de ser capaç 
d’indicar totes les anomalies que es detectin en la instalꞏlació, així com prendre les 
decisions per a evitar futurs danys. 

 
El sistema serà de tipus modular, permetent l’expansió en capacitat i funcionalitat 
mitjançant l’addició de sensors, actuadors, reguladors distribuïts i estacions de treball. 
 
El disseny de l’arquitectura del sistema permetrà la independència de qualsevol dispositiu 
aïllat, de cara a l’execució del control o a la gestió d’alarmes. Cada unitat de control 
operarà independentment mitjançant l’actuació d’un control propi específic, de la seva 
gestió d’alarmes, dels seus sistemes d’entrades i sortides, i del seu arxiu de dades 
històriques. El fallo de qualsevol dels seus components o la desconnexió de la xarxa de 
comunicacions, no implicarà la interrupció de l’execució de les estratègies de control en 
aquests dispositius de regulació i control. 
 
De manera distribuïda per tot l’edifici i units mitjançant un BUS, s’instalꞏlaran els diferents 
reguladors, tots ells intelꞏligents, responsables finals de la regulació i el control de les 
instalꞏlacions. 
 
La unió física entre les instalꞏlacions i el sistema de gestió tècnica es realitza mitjançant la 
unió elèctrica dels reguladors amb els elements de camp. Aquests enviaran informació al 
sistema de control, o actuaran sobre els diferents elements de les instalꞏlacions segons 
les ordres rebudes des del sistema intelꞏligent. 
 
El sistema estarà connectat a la xarxa corporativa per a realitzar les funcions de control. 
Disposarà d’accés per a visualitzar mitjançant pantalles gràfiques animades tota la 
informació del sistema, modificar consignes i horaris, obtenir informes de consums, 
alarmes i de funcionament de les instalꞏlacions. El sistema també presentarà la 
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possibilitat de ser controlat de forma remota via internet prèvia configuració de Proxy o 
VPN.  
 
4.4.3.  Elements del sistema 

Els elements que conformen el sistema són: 

 Accés a xarxa i comunicacions 

 Estacions reguladores de camp. 

 Material de camp 

 Recepció informació 
 Conjunt de sensors: 
  Tª aire 
  Tª aigua 
  Humitat 
  Pressió 
  CO2 
  Emissors d’impulsos o nivells. 

 Elements actuació: 
  Actuadors de vàlvules 
  Actuadors de comportes 
  Maniobres accionament equips 
 
Es preveu la instalꞏlació de 1 subquadre interconnectats via xarxa ethernet amb la resta 
de la xarxa de control del edifici. El quadres estaran equipats amb font d’alimentació, 
proteccions i bornes de connexió. Els elements de camp es cablejaran directament al 
quadre corresponent. 
 
4.4.4. Paràmetres de la regulació 

A continuació es detallen els paràmetres i criteris del funcionament del sistema. 
 
4.4.4.1. Equips de producció 

La producció queda fora del present projecte, però ja es troba preparada per a la 
incorporació del control de les dependències del centre mèdic. 
 
S’instalꞏlarà comptadors  d’energia tèrmica, en el circuit hidràulic del centre mèdic, i 
elèctrica, en el quadre general del centre mèdic pel control dels consums del les  
dependències del consultori local. 
 
4.4.4.2. Unitats de ventilació amb recuperació 

El sistema de gestió regularà i controlarà el funcionament de cada element d’aquestes 
màquines (ventiladors, comportes, filtres, etc.). L’equip disposa de recuperador, 
ventiladors de velocitat regulable i bateria d’aigua amb vàlvula de 3 vies. 
 
Es consignarà una temperatura de impulsió, que governarà la vàlvula de 3 vies, en funció 
de les condicions exteriors i interiors es controlarà el free-cooling i la qualitat de l’aire. El 
sistema haurà d’adaptar el percentatge d’aire de renovació segons aquests paràmetres. 
 
El mode de funcionament serà per horari i per aturada/marxa manual, o bé en el seu cas 
per demanda de funcionament de les zones afectades. 
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

54 
 

4.4.4.3. Ventilació 

El control de la ventilació es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i 
en el seu cas per demanda de funcionament de les zones afectades. 
 

4.4.4.4. Fancoils 

Cada dependència disposarà d’un termòstat amb control sobre temperatura i velocitat del 
ventiladors. El control de temperatura actuarà sobre la vàlvula de 3 vies. En mode 
automàtic el ventilador treballarà a mínima velocitat al aproximar la temperatura ambient 
amb la de consigna. 
 
El control de la ventilació es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i 
en el seu cas per demanda de funcionament de les zones afectades 
4.4.5. Llistat de punts del projecte 

El sistema tindrà un llistat de punts de control que s’identifica en l’esquema de principi de 
clima i quadres elèctrics, i que seran ampliació de l’existent a la resta de l’edifici. 
 

RELACIÓ DE PUNTS Senyals control Elements Camp
Descripció EA ED SA SD BUS Q MODEL 
Producció     
Comptador energia el’ectrica en quadre consultori  1    MODBUS
Comptador d’energia tèrmica 1    MODBUS
Subtotal senyals Bomba de Calor 0 0 0 0 1     
Recuperador     
Temperatura retorn 1 1 TC 
Temperatura impulsió 1 1 TC 
Humitat retorn 1 1 HC 
ppm CO2 retorn 1 1 SCO 
Control ventilador retorn 1     
Control ventilador impulsió 1     
Actuació comportes free-cooling 1 1 ACT 
Actuació vàlvula 3 vies 1 1 V3V 
Pressòstat colmatació filtres 1 1 PF 
Subtotal senyals Climatitzador/recuperador 4 1 4 0 0     
Fan-coils  (per a cada unitat)     
Permís funcionament 1     
Control ventilador 1   
Actuació vàlvula 3 vies 1 1 V3V 
Temperatura consigna  1 1 TC 
Temperatura ambient  1 1 TA 
Subtotal senyals Fan-coils / Climatitzador 2 1 1 2     
QGD Quadre Centre mèdic     
Comptador energia el’ectrica en quadre Centre Mèdic 1    MODBUS
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 0 0 0 1     

4.4.6. Canalitzacions 

Les canalitzacions es realitzaran sota tub corrugat i/o safates, en el cas de safates 
aquestes podran estar compartides amb la resta d’instalꞏlacions de senyals dèbils. Per a 
les canalitzacions amb tubs s’haurà d’instalꞏlar caixes de registres en els trams rectes 
amb distàncies superiors als 10 m i a distàncies menors si els trams inclouen corbes. Per 
a las derivacions i registres s’utilitzaran caixes, de la mida apropiada. Les canalitzacions, 
derivacions i elements de camp que quedin ocults estaran, dins del possible, en zones de 
fàcil accés i registrables. 
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En las zones de instalꞏlacions on la canalització sigui de superfície i no transcorre sota 
canals, s’utilitzarà tub rígid, metàlꞏlic per a instalꞏlacions ignífugues, d’alta resistència a 
impactes o tub tipus fergondur de diàmetre apropiat. 
 
S’haurà d’evitar el pas adjacent a línies d’alimentació elèctrica o per la part inferior de 
canalitzacions que condueixin líquids o gasos. 
 
 
 
 
Lleida , juliol de 2020 Xavier Abella

Enginyer
MI Enginyeria NZEB SLP
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  

ME 1. Desenvolupament de les obres 

ME 1.1. Afectacions 

Abans de l’inici d’aquestes caldrà garantir que la zona afectada pels treballs queda 
totalment confinada respecte la resta de l’edifici, ja que la resta d’espais han de seguir 
funcionant. Es delimitarà clarament l’accessibilitat a l’interior de l’obra i l’accessibilitat a la 
part de l’edifici en ús, sense que hi hagi interferències entre ambdues circulacions. 
S’invalidaran les instalꞏlacions de les zones afectades mantenint el servei a la resta de 
l’edifici en ús.  
 
En l’apartat de ‘fases de l’obra’ es detalla el procés d’execució previst per a que això sigui 
possible, més encara quan en un moment determinat de l’obra caldrà actuar en la pròpia 
planta baixa en la zona en ús, tant en la zona d’accés actual com a la part posterior de la 
planta, on s’hi reformen un conjunt d’espais.  
 
En tot moment s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a 
l’edifici o al solar com a tercers (edificacions veïnes, etc.), al trànsit i al medi ambient, 
siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net.  
 

ME 1.2. Accessibilitat a les obres 

L’edifici objecte d’intervenció  té una molt bona accessibilitat, ja que disposa d’espai lliure 
al voltant seu dins de la pròpia parcel.la i una porta accessible per vehicles de 2,5m 
d’amplada per a vehicles situada a l’Avinguda Sant Jordi.  Caldrà anar però amb cura en 
la càrrega i descàrrega de material i terres per tal de no molestar ni dificultar el trànsit de 
vehicles i persones en la via pública. En tot cas caldrà demanar els permisos 
reglamentaris a l’autoritat i prendre les mesures adequades de senyalització i seguretat. 
 

ME 1.3. Fases de l’obra 

En el cas de produir-se les obres en simultaneïtat amb la biblioteca, caldrà adequar la 
intervenció a les fases d’obra previstes en el projecte de la biblioteca.  
 

ME 1.4. Mesures mediambientals 

Pel que fa a la producció i valorització dels residus produïts a l’obra, aquests es 
gestionaran d’acord amb allò descrit en el Pla de residus adjunt al present projecte. 
 
Es donarà compliment al conjunt de normatives d’índole mediambiental que es detallen 
en l’annex de normativa del present projecte, i en especial pel que fa a la limitació de 
vessaments (a l’aigua, al sòl...), la qualitat sonora ambiental dels treballs (potència 
acústica, horaris, vehicles, vibracions...), l’ús de materials tòxics i perillosos, etc. 
 

ME 1.5. Termini d’execució 

Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, les preexistències, les 
incidències externes i altres aspectes, es preveu una durada de l’obra de 1 mes. 
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ME 1.6. Pla de treballs de l’obra 

El Contractista elaborarà abans de l’inici de les obres  el seu Pla de treballs,  que haurà 
de ser consensuat amb la Direcció Facultativa i la Propietat.  
 
 
 
 
 
Lleida , juliol de 2020 Xavier Abella

Enginyer
MI Enginyeria NZEB SLP
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CN NORMATIVA APLICABLE 

CN 1. Normativa tècnica general d’edificació 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013), la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) i el RD 732/2019 de modificació del DB HE, i altres actualitzacions en DB 
HS, DB CI i altres (BOE 20/12/2019) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ROAS 

Decret 179/1995, de 13 de juny 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

59 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 
 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries 

SPs (DOGC 26/10/2012) 

 
 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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CN  2. Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

 

Instalꞏlacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
 

Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 
 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva 
construcción  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
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Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 
segons estableix l’EHE-08. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y 
cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 
segons estableix l’EHE-08.  

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 
suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos 
i cobertes i d'elements resistents components de sistemes 

D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre 
que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.  

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97)  
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Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 
16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a 
solꞏlicitud de llicència d’obres. Deroga els Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materias de trabajos temporales en 
altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 
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RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  

CN 3. Altres documents considerats 

A part de les normatives anteriors, per al desenvolupament del projecte, la resolució del 
programa, i dels espais, materials i instalꞏlacions es pren en consideració: 

Directrius per al disseny de centres d’atenció primària, del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 

Les normatives, els criteris i les recomanacions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 
 
 
 
Lleida , juliol de 2020 Xavier Abella

Enginyer
MI Enginyeria NZEB SLP

 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX CÀLCULS I ESPECIFICACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

   

 

CÀLCULS 



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-1 

     

1.- PARÀMETRES GENERALS 
Emplaçament: Sant Julià de Vilatorta 

Latitud (graus): 41.62 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 600 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 25.63 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: -1.80 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 5.10 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-2 

 

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
 

2.1.- Refrigeració 
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Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-3 

 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 1 (Consultes Metge)   CLIMA Centre mèdic 

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.7 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.2 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   NO   11.9   0.42 979 Clar 21.3

 

  
-13.71

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   NO   1.6  1.60 0.11 27.1   
 

  
44.73

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat   17.0   0.55   483 22.2
Forjat   1.0   0.66   460 22.2

 

  -16.62
-1.21

Total estructural 13.19

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   339.21   1.07

 

  
362.95

Instal·lacions i altres càrregues   74.63

Càrregues interiors 69.78 563.04
Càrregues interiors totals 632.82

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  17.29

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 593.52

Potència tèrmica interna total 663.30

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

781.92 32.91

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-24.69

Càrregues de ventilació 781.92 8.23
Potència tèrmica de ventilació total 790.15

Potència tèrmica 851.70 601.74

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.0 m² 85.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1453.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 2 (Consultes Metge)   CLIMA Centre mèdic 

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   NO   11.0   0.42 979 Clar 21.9

 

  
-9.83

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

2   NO   3.3  1.60 0.11 30.1   
 

  
99.43

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat   17.0   0.55   483 22.2

 

  
-17.16

Total estructural 72.44

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   347.65   1.05

 

  
365.03

Instal·lacions i altres càrregues   76.48

Càrregues interiors 69.78 566.98
Càrregues interiors totals 636.76

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  19.18

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 658.60

Potència tèrmica interna total 728.38

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 669.92

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.4 m² 89.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1560.4 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-5 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 3 (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SE   11.4   0.42 979 Clar 22.5

 

  
-7.21

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   SE   1.7  1.60 0.11 7.7   
 

  
12.78

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat   16.1   0.55   483 22.2

 

  
-16.32

Total estructural -10.75

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   325.54   1.05

 

  
341.82

Instal·lacions i altres càrregues   71.62

Càrregues interiors 69.78 538.90
Càrregues interiors totals 608.68

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.84

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 544.00

Potència tèrmica interna total 613.78

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 555.32

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.3 m² 88.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1445.8 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-6 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 4 (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SE   10.8   0.42 979 Clar 22.5

 

  
-6.87

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

2   SE   3.3  1.60 0.11 7.7   
 

  
25.56

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat   16.5   0.55   483 22.2

 

  
-16.74

Total estructural 1.94

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   343.61   1.05

 

  
360.79

Instal·lacions i altres càrregues   75.59

Càrregues interiors 69.78 561.85
Càrregues interiors totals 631.63

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  16.91

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 580.70

Potència tèrmica interna total 650.48

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 592.02

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.2 m² 86.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1482.5 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-7 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 5 (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SE   12.1   0.42 979 Clar 22.5

 

  
-7.68

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   SE   1.6  1.60 0.11 7.7   
 

  
12.78

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Paret interior   20.5 0.57   85 23.0

Forjat   16.6 0.55   483 22.2
 

  -12.07
-16.75

Total estructural -23.73

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   334.48   1.05

 

  
351.20

Instal·lacions i altres càrregues   73.58

Càrregues interiors 69.78 550.25
Càrregues interiors totals 620.03

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.80

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 542.32

Potència tèrmica interna total 612.10

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 553.63

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.7 m² 86.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1444.1 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-8 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 6 (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SO   8.6   0.42 979 Clar 22.5
Façana   SE   12.2   0.42 979 Clar 22.5

 

  -5.39
-7.70

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   SO   1.6  1.60 0.11 35.1   
2   SE   3.3  1.60 0.11 7.7   

 

  57.99
25.56

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat   14.9   0.55   483 22.2

 

  
-15.12

Total estructural 55.34

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   298.92   1.05

 

  
313.87

Instal·lacions i altres càrregues   65.76

Càrregues interiors 69.78 505.09
Càrregues interiors totals 574.87

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  16.81

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 577.25

Potència tèrmica interna total 647.03

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 588.57

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.9 m² 99.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1479.0 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-9 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 7 (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SO   13.0   0.42 979 Clar 22.5

 

  
-8.14

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   SO   1.0  1.60 0.11 30.8   
 

  
31.31

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Paret interior   11.4 2.04   97 23.9

Forjat   14.9 0.55   483 22.2
 

  -2.48
-15.09

Total estructural 5.59

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   303.43   1.05

 

  
318.60

Instal·lacions i altres càrregues   66.75

Càrregues interiors 69.78 510.81
Càrregues interiors totals 580.59

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.49

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 531.90

Potència tèrmica interna total 601.68

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 543.21

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.2 m² 94.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1433.7 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-10 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Secretaria (Consultes Metge)   CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   NO   11.7   0.42 979 Clar 21.9

 

  
-10.34

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   NO   1.6  1.60 0.11 30.1   
 

  
49.71

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Paret interior   13.5 0.57   85 23.0

Forjat   16.1 0.55   483 22.2
 

  -7.94
-16.30

Total estructural 15.13

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   2   34.89 62.73

 

69.78 125.46

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   338.58   1.05

 

  
355.51

Instal·lacions i altres càrregues   74.49

Càrregues interiors 69.78 555.46
Càrregues interiors totals 625.24

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  17.12

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

69.78 587.71

Potència tèrmica interna total 657.49

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0   

 

820.67 45.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-33.94

Càrregues de ventilació 820.67 11.31
Potència tèrmica de ventilació total 831.99

Potència tèrmica 890.45 599.02

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.9 m² 88.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1489.5 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-11 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 
Office (Menjador)   CLIMA CENTRE MÈDIC 

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   SO   8.8   0.42 979 Clar 22.5
Façana   NO   8.6   0.42 979 Clar 21.0

 

  -5.54
-10.85

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²·K))
Coef. radiació 
solar

Guany 
(W/m²)  

1   SO   1.6  1.60 0.11 35.1   
1   NO   1.6  1.60 0.11 4.6   

 

  57.99
7.52

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Paret interior   3.0 0.57   85 23.0
Paret interior   5.7 2.04   97 23.9

Forjat   9.5 0.55   483 22.2
Buit interior   1.6 2.00    24.5

 

  
-1.74
-1.23
-9.58
1.65

Total estructural 38.24

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Assegut o en repòs   4   34.89 62.73

 

139.56 250.93

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   189.26   1.05

 

  
198.72

Instal·lacions i altres càrregues   41.64

Càrregues interiors 139.56 491.28
Càrregues interiors totals 630.84

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  15.89

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

139.56 545.40

Potència tèrmica interna total 684.96

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
115.2   

 

656.54 36.21

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-27.15

Càrregues de ventilació 656.54 9.05
Potència tèrmica de ventilació total 665.59

Potència tèrmica 796.10 554.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.5 m² 142.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1350.6 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-12 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes
Sala Espera (Sales d'espera)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C

 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)
Façana   NO   2.4   0.42  979  Clar  20.9  

 

  
-3.15

 

Portes exteriors     

Nre. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Teq. (°C)
1   Opaca   NO   2.0  2.00  26.0  

 

  
8.07

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Paret interior   41.6   0.57  85  23.0  

Forjat   55.1   0.55  483  22.2  
Forjat   3.6   0.63  352  22.2  
Forjat   4.5   0.66  460  22.2  
Forjat   39.1   0.41  457  24.1  

Buit interior   3.1   2.00     24.5  
 

  

-24.51
-55.80
-4.01
-5.44
1.54
3.16

 

Total estructural -80.14

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Empleat d'oficina   7   60.48  65.98

 

423.33 461.84

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància   689.10   1.05

 

  
723.55

Instal·lacions i altres càrregues   287.12

Càrregues interiors 423.33 1472.51
Càrregues interiors totals 1895.84

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  41.77
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77 
 

Càrregues internes totals 
 

423.33 1434.15

Potència tèrmica interna total 1857.48

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  
504.0   

 

2872.36 158.40

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %   

 

  
-118.80

Càrregues de ventilació 2872.36 39.60
Potència tèrmica de ventilació total 2911.96

Potència tèrmica 3295.69 1473.75

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 57.4 m² 83.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4769.4 W
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2.2.- Calefacció 
 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 1 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  NO  11.9  0.42 979 Clar

 

131.38
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  NO  1.6 1.60

 

69.05 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat  17.0 0.51 483
Forjat  1.0 0.73 460
Forjat  15.5 0.44 457

 

99.44 
8.54 

76.93 
 

Total estructural 385.34
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

19.27 
 

Càrregues internes totals 
 

404.61

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.0 
m² 

38.7 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

655.9 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 2 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  NO  11.0  0.42 979 Clar

 

121.50
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2  NO  3.3 1.60

 

138.10
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat  17.0 0.51 483
Forjat  17.4 0.44 457

 

99.41 
86.22 

 

Total estructural 445.23
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

22.26 
 

Càrregues internes totals 
 

467.49

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.4 
m² 

41.3 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

718.8 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 3 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SE  11.4  0.42 979 Clar

 

114.37
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  SE  1.7 1.60

 

63.04 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat  16.1 0.51 483
Forjat  15.7 0.44 457

 

94.56 
77.85 

 

Total estructural 349.82
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

17.49 
 

Càrregues internes totals 
 

367.31

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.3 
m² 

38.0 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

618.6 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 4 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SE  10.8  0.42 979 Clar

 

109.25
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2  SE  3.3 1.60

 

126.09
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat  16.5 0.51 483
Forjat  17.1 0.44 457

 

97.02 
84.87 

 

Total estructural 417.22
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

20.86 
 

Càrregues internes totals 
 

438.08

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.2 
m² 

40.1 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

689.3 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 5 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SE  12.1  0.42 979 Clar

 

121.98
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  SE  1.6 1.60

 

63.04 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior  21.6  0.57 85

Forjat  16.6  0.51 483
Forjat  16.7  0.44 457

 

140.70
97.06
82.95

 

Total estructural 505.74
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

25.29 
 

Càrregues internes totals 
 

531.02

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.7 
m² 

46.8 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

782.3 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 6 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SO  8.6  0.42 979 Clar
Façana  SE  12.2  0.42 979 Clar

 

86.30
123.03

 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  SO  1.6 1.60
2  SE  3.3 1.60

 

63.04
126.09

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat  14.9 0.51 483
Forjat  14.9 0.44 457

 

87.63 
74.14 

 

Total estructural 560.23
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

28.01 
 

Càrregues internes totals 
 

588.24

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.9 
m² 

56.2 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

839.5 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Consulta 7 (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SO  13.0  0.42 979 Clar

 

130.45
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  SO  1.0 1.60

 

38.78 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior  11.4  2.04 97

Forjat  14.9  0.51 483
Forjat  14.1  0.44 457

 

266.30
87.43
69.83

 

Total estructural 592.78
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

29.64 
 

Càrregues internes totals 
 

622.42

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.2 
m² 

57.6 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

873.7 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Secretaria (Consultes Metge)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  NO  11.7  0.42 979 Clar

 

129.48
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  NO  1.6 1.60

 

69.05 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior  13.5  0.57 85

Forjat  16.1  0.51 483
Forjat  16.6  0.44 457

 

87.84 
94.43 
82.58 

 

Total estructural 463.39
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

23.17 
 

Càrregues internes totals 
 

486.55

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
144.0  

 

1005.08
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-753.81
Potència tèrmica de ventilació total 251.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.9 
m² 

43.6 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

737.8 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Office (Menjador)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  SO  8.8  0.42 979 Clar
Façana  NO  8.6  0.42 979 Clar

 

88.76 
94.53 

 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1  SO  1.6 1.60
1  NO  1.6 1.60

 

63.04 
69.05 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior  3.0  0.57 85
Paret interior  6.8  2.04 97

Forjat  9.5  0.51 483
Forjat  9.0  0.44 457

Buit interior  1.6  2.00   
 

19.24
157.98
55.48
44.41
36.67

 

Total estructural 629.17
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

31.46 
 

Càrregues internes totals 
 

660.63

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
115.2  

 

804.06
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-603.05
Potència tèrmica de ventilació total 201.02

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.5 
m² 

91.1 
W/m²

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

861.6 
W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes
Sala Espera (Sales d'espera)  CLIMA CENTRE MÈDIC

 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 
Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -1.8 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color  
Façana  NO  2.4  0.42 979 Clar

 

26.32 
 

Portes exteriors   

Nre. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K))
1  Opaca  NO  2.0 2.00

 

106.45
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior  47.8  0.57 85
Paret interior  1.1  2.04 97

Forjat  55.8  0.51 483
Forjat  45.6  0.44 457
Forjat  3.6  0.69 352
Forjat  4.5  0.73 460

Buit interior  3.1  2.00   
 

311.53
26.29

327.38
226.20
28.22
37.61
70.11

 

Total estructural 1160.11
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

58.01 
 

Càrregues internes totals 
 

1218.11

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  
504.0  

 

3517.76
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 75.0 %  

 

-2638.32
Potència tèrmica de ventilació total 879.44

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 57.4 m² 36.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2097.6 W
  



 

Càlculs instal·lacions tèrmiques 
    Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

 
Projecte: Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

 

 
C-23 

  

3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
 

Refrigeració 
 

Conjunt: CLIMA CENTRE MÈDIC

Recinte Planta 
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior
(W) 

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

Consulta 1 Planta baixa 13.19 563.04 632.82 593.52 663.30 144.00 8.23 790.15 85.70 601.74 1448.90 1453.44

Consulta 2 Planta baixa 72.44 566.98 636.76 658.60 728.38 144.00 11.31 831.99 89.77 669.92 1547.04 1560.37

Consulta 3 Planta baixa -10.75 538.90 608.68 544.00 613.78 144.00 11.31 831.99 88.82 555.32 1445.29 1445.77

Consulta 4 Planta baixa 1.94 561.85 631.63 580.70 650.48 144.00 11.31 831.99 86.29 592.02 1481.94 1482.47

Consulta 5 Planta baixa -23.73 550.25 620.03 542.32 612.10 144.00 11.31 831.99 86.35 553.63 1443.57 1444.09

Consulta 6 Planta baixa 55.34 505.09 574.87 577.25 647.03 144.00 11.31 831.99 98.96 588.57 1469.22 1479.02

Consulta 7 Planta baixa 5.59 510.81 580.59 531.90 601.68 144.00 11.31 831.99 94.50 543.21 1427.15 1433.67

Secretaria Planta baixa 15.13 555.46 625.24 587.71 657.49 144.00 11.31 831.99 87.98 599.02 1482.35 1489.48

Office Planta baixa 38.24 491.28 630.84 545.40 684.96 115.20 9.05 665.59 142.72 554.46 1341.57 1350.56

Sala Espera Planta baixa -80.14 1472.51 1895.84 1434.15 1857.48 504.00 39.60 2911.96 83.06 1473.75 4769.34 4769.44

Total   1771.2 Càrrega total simultània  17856.4 
 

Calefacció 
 

Conjunt: CLIMA CENTRE MÈDIC 

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W) 

Ventilació Potència 
Cabal 

(m³/h)
Càrrega total

(W) 
Per superfície 

(W/m²) 
Màxima simultània

(W) 
Màxima

(W) 
Consulta 1 Planta baixa 404.61 144.00 251.27 38.67 655.88 655.88
Consulta 2 Planta baixa 467.49 144.00 251.27 41.35 718.76 718.76
Consulta 3 Planta baixa 367.31 144.00 251.27 38.00 618.58 618.58
Consulta 4 Planta baixa 438.08 144.00 251.27 40.12 689.35 689.35
Consulta 5 Planta baixa 531.02 144.00 251.27 46.78 782.29 782.29
Consulta 6 Planta baixa 588.24 144.00 251.27 56.17 839.51 839.51
Consulta 7 Planta baixa 622.42 144.00 251.27 57.59 873.69 873.69
Secretaria Planta baixa 486.55 144.00 251.27 43.58 737.82 737.82
Office Planta baixa 660.63 115.20 201.02 91.06 861.64 861.64
Sala Espera Planta baixa 1218.11 504.00 879.44 36.53 2097.55 2097.55
Total   1771.2 Càrrega total simultània   8875.1     

 
4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 
 

Refrigeració 

Conjunt Potència per superfície
(W/m²) 

Potència total 
(W) 

CLIMA CENTRE MÈDIC 83.9 17856.4  
  

Calefacció 

Conjunt Potència per superfície
(W/m²) 

Potència 
total 
(W) 

CLIMA CENTRE MÈDIC 41.7 8875.1  
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5.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES 
 
  

CONDUCTES 

Tram Q w x h V D 
  (m³/h) (mm) (m/s) (Pa) 

RETORN SECRETARIA  144 150x150 1,9 5,24 

RETORN S. ESPERA  252 200x150 2,5 6,12 

RETORN S. ESPERA  252 200x150 2,5 3,18 

RETORN REC‐2  1771 300x300 5,8   

RETORN OFFICE  115,2 150x100 2,3 14,4 

RETORN CONSULTA 7  144 150x150 1,9 30,4 

RETORN CONSULTA 6  144 150x150 1,9 23,2 

RETORN CONSULTA 5  144 150x150 1,9 0 

RETORN CONSULTA 4  144 150x150 1,9 0,01 

RETORN CONSULTA 3  144 150x150 1,9 23,1 

RETORN CONSULTA 2  144 150x150 1,9 5,59 

RETORN CONSULTA 1  144 150x150 1,9 14,3 

IMPULSIÓ SECRETARIA  144 150x150 1,9 17,5 

IMPULSIÓ S. ESPERA  252 200x150 2,5 9,49 

IMPULSIÓ S. ESPERA  252 200x150 2,5   

IMPULSIÓ REC‐2  1771 300x300 5,8   

IMPULSIÓ OFFICE  115,2 150x100 2,3 23 

IMPULSIÓ CONSULTA 7  144 150x150 1,9 22,8 

IMPULSIÓ CONSULTA 6  144 150x150 1,9 20,2 

IMPULSIÓ CONSULTA 5  144 150x150 1,9 10,6 

IMPULSIÓ CONSULTA 4  144 150x150 1,9 10,9 

IMPULSIÓ CONSULTA 3  144 150x150 1,9 14 

IMPULSIÓ CONSULTA 2  144 150x150 1,9 17,2 

IMPULSIÓ CONSULTA 1  144 150x150 1,9 21,3 

EXTRACCIÓ  1771 300x300 5,8   

APORTACIÓ  1771 300x300 5,8    
 

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal 

w x h Dimensions (Ample x Altura) 

V Velocitat 

D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 
desfavorable
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6.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES 
 

Difusors i reixetes 

Tipus 
w x h Q A P P1 P D 

(mm) (m³/h) (cm²) (dBA) (Pa) (Pa) (Pa) 

Reixeta de presa d'aire 600x330 1771.2 1003.86 32.3 8.09 27.86 0.00

Reixeta d'extracció 600x330 1771.2 1254.83 26.5 11.48 30.59 0.00

S. Espera: Reixeta de retorn 225x125 252.0 110.00 40.3 13.64 60.51 6.12

S. Espera: Reixeta de retorn 225x125 252.0 110.00 40.3 13.64 63.45 3.18

S. Espera: Reixeta d'impulsió 225x125 252.0 140.00 33.9 18.67 71.56 9.49

S. Espera: Reixeta d'impulsió 225x125 252.0 140.00 33.9 18.67 81.05 0.00

Consulta 6: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 43.45 23.18

Consulta 3: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 43.54 23.09

Consulta 7: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 36.28 30.35

Consulta 4: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 66.62 0.01

Consulta 5: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 66.63 0.00

Office: Reixeta de retorn 225x125 115.2 110.00 < 20 dB 2.85 52.25 14.38

Consulta 1: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 52.34 14.28

Secretaria: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 61.39 5.24

Consulta 2: Reixeta de retorn 225x125 144.0 110.00 23.2 4.45 61.04 5.59

Abreviatures utilitzades 

w x h Dimensions (Ample x Altura) 

Q Cabal 

A Àrea efectiva 

P Potència sonora 

P1 Pèrdua de pressió 

P Pèrdua de pressió acumulada 

D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 
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7.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA. CANONADES 
 

Canonades (Refrigeració) 

Tram   


Q V L P

Equip Tipus (l/s) (m/s) (m) (kPa) 

Consulta 1 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 2.61 

Consulta 1 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 2.97 

Consulta 2 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 2.88 

Consulta 2 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 3.23 

Consulta 3 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 4.15 

Consulta 3 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 4.43 

Consulta 4 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 4.40 

Consulta 4 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 4.67 

Consulta 5 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 4.48 

Consulta 5 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 4.74 

Consulta 6 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 3.63 

Consulta 6 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 3.94 

Consulta 7 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 2.66 

Consulta 7 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 3.06 

Impulsió tram 1 Impulsió (*) 50 mm 0.86 0.7 5.78 1.76 

Impulsió tram 2 Impulsió (*) 40 mm 0.46 0.6 4.39 2.61 

Impulsió tram 3 Impulsió (*) 32 mm 0.39 0.7 2.83 3.57 

Impulsió tram 4 Impulsió 32 mm 0.33 0.6 2.72 2.59 

Office Impulsió 32 mm 0.06 0.1 0.56 1.81 

Office Retorn 32 mm 0.06 0.1 0.52 1.86 

Rec-2 Impulsió 32 mm 0.07 0.1 2.34 2.65 

Rec-2 Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.76 2.96 

Retorn tram 1 Retorn (*) 50 mm 0.86 0.7 5.78 1.82 

Retorn tram 2 Retorn (*) 40 mm 0.46 0.6 4.39 3.01 

Retorn tram 2 Retorn (*) 40 mm 0.79 0.9 1.32 2.34 

Retorn tram 3 Retorn (*) 32 mm 0.39 0.7 2.68 3.88 

Retorn tram 4 Retorn 32 mm 0.33 0.6 2.54 2.95 

S. Espera Impulsió 32 mm 0.11 0.2 2.70 2.95 

S. Espera Retorn 32 mm 0.11 0.2 2.74 3.29 

S. Espera Impulsió (*) 32 mm 0.11 0.2 2.70 4.51 

S. Espera Retorn (*) 32 mm 0.11 0.2 2.74 4.77 

Secretaria Impulsió 32 mm 0.07 0.1 0.56 2.96 
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Secretaria Retorn 32 mm 0.07 0.1 0.52 3.30 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 
  

 
 

Abreviatures utilitzades 

 Diàmetre nominal

Q Cabal

V Velocitat

L Longitud

P Pèrdua de pressió acumulada
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Unidades de Recuperación

Unidad de recuperación de calor a contracorriente
Recuperador hexagonal de alto rendimiento
Caudales de aire desde 500 m3/h hasta 4.000 m3/hURC

Las unidades de la serie URC, diseñadas conforme 
a la directiva de Ecodiseño Erp2018, representan 
una solución de baja silueta y alta eficiencia para 
satisfacer las exigencias de bienestar termo-higro-
métrico, así como de renovación y calidad de aire, 
típicas de entornos civiles no residenciales como 
bares, restaurantes, despachos, salas de reuniones, 
etcétera.
El objetivo del equipo es extraer una determinada 
cantidad de aire del local y sustituirlo con aire de 
renovación. El aire introducido, previo paso por 
una etapa de filtración, es conducido a través de 
un recuperador a contraflujo de alta eficiencia 
para intercambiar energía con el aire expulsado, 
que también ha sido filtrado previamente. En ver-
siones con batería de agua el aire introducido 
puede tratarse térmicamente una vez atravesado 
el recuperador.
El diseño de la máquina combina dimensiones 
compactas, para facilitar su instalación en falsos 
techos, con una excelente accesibilidad para el 
mantenimiento de los componentes internos.

Versiones
Configuración estándar horizontal con 6 tamaños 
y dos versiones disponibles:
URC:  versión estándar.
URC V:  versión vertical

Estructura
Perfiles de aluminio con angulares de nailon refor-
zados con fibra de vidrio.
Espacios internos para alojar todos los accesorios 
sin modificar la envolvente.

Paneles
Paneles sándwich de espesor 25mm o 50mm en 
chapa cincada por la superficie interior, y pre-bar-
nizada por la exterior, con aislamiento de poliure-
tano inyectado (densidad 42kg/m3).
Montaje por compresión mecánica mediante perfil 
perimetral de aluminio con ausencia de tornillería 
interior.
Atenuación acústica por banda de octava: 
11/12/13/13/15/33/38.
Paneles de inspección en todas las secciones sus-
ceptibles de revisión.

Recuperador de calor
Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, certifi-
cado por Eurovent, con estructura y aletas de alu-
minio. 
Optimizado para minimizar pérdidas de carga y 
maximizar rendimiento.
Rendimientos secos superiores al 80%.
Rendimientos húmedos superiores al 90%.

Freecooling
Compuerta proporcional de bypass lateral para 
aprovechamiento de freecooling / freeheating con 
máxima precisión.
Compuerta de recuperador opcional para elevar la 
eficiencia del bypass.

Filtros
De serie, clase ePM10 70% + ePM1 55% en impul-
sión y clase ePM10 70% en extracción, según la 
norma ISO16890. Espesores de 48mm o 96mm.
Fácil extracción lateral o inferior para limpieza 
periódica y presostatos diferenciales para medir 
colmatación.

Ventiladores 
“Plug fan” de palas hacia atrás con rodete de plásti-
co y motor EC de alto rendimiento con controlador 
integrado.
Alimentación monofásica o trifásica en función del 
modelo.
Diseño optimizado y sobredimensionado para 
minimizar el impacto acústico.

Bandeja de condensados
Bandeja de recogida de condensados en aluminio 
con descarga lateral.

Regulación electrónica
Opción de cuadro completo de control y fuerza 
desarrollado por AIRLAN para explotar el equipo 
de la manera más eficiente.
Control de calidad específico de la partida de con-
trol&fuerza.
Integración en la estructura del equipo para un 
nivel de acabado óptimo.
Diferentes opciones de gestión customizables:  
Q = cte, Q = vble, Q = f (CO2).
Comunicación MODBUS e integración por BMS.
Bornero con cada hilo debidamente timbrado para 
facilitar las conexiones eléctricas.
Equipo 100% plug&play.

Características

2018

005/040
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1



Unidades de Recuperación

Datos técnicos
URC URC005 URC010 URC015 URC020 URC030 URC040
Caudal de aire nominal m3/h 500 1000 1500 2000 3000 4000
Presión estática disponible en impulsión / extracción (1)(2) Pa 125/250 235/415 335/460 280/460 375/555 780/960
Alimentación eléctrica V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Potencia entrada efectiva (1)(2) kW 0,2 0,6 1,2 1,2 1,8 2,3
SFP impulsión / extracción (1)(2) W/m3/s 203/207 497/496 560/598 500/575 519/518 506/507
Nivel de potencia sonora (1)(2) dB(A) 57 60 61 63 66 65
Índice máx. de fuga externa % 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Recuperador
Rendimiento seco (1)(2) % 81,1 80,4 75,5 81 81,2 81,5
Potencia térmica recuperada (1)(2) kW 2,7 5,3 7,7 10,7 16 21,5
Temperatura del aire tratado (1)(2) ºC 21,2 21,1 20,1 21,2 21,2 21,3
Caida presión estática impulsión / extracción (1)(2) Pa 63/69 172/191 206/230 172/191 163/181 177/197
Clasificación energética según EN13053 (1)(2) - H1 H1 H1 H1 H1 H1
Rendimiento húmedo (1)(3) % 85,3 84,6 80,7 85 84,9 85,2
Rendimiento seco (1)(3) % 81,1 80,6 75,5 81,2 81,4 81,7
Potencia térmica recuperada (1)(3) kW 3 5,8 8,6 11,7 17,6 23,5
Temperatura del aire tratado (1)(3) ºC 17,9 17,8 16,9 17,8 17,8 17,9
Rendimiento húmedo (1)(4) % 81 80,6 75,5 79,8 81,9 81,5
Rendimiento seco (1)(4) % 81 80,6 75,5 79,8 81,9 81,5
Potencia térmica recuperada (1)(4) kW 1,5 3,1 4,3 6,1 9,4 12,5
Temperatura del aire tratado (1)(4) ºC 26,1 26,1 26,7 26,2 26 26
Bypass
Dimensiones mm 310 x 160 310 x 260 310 x 260 390 x 360 580 x 260 580 x 360
Accionamiento - Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional
Compuerta recuperador
Dimensiones mm 750 x 160 750 x 160 988 x 160 1269 x 207 1182 x 360 1490 x 360
Accionamiento - Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional
Ventiladores 
Nº ventiladores nº 2 2 2 2 2 2
Potencia nominal unitaria kW 0,17 0,5 0,78 0,78 1,35 2,5
Tensión nominal V 200 - 240 200 - 277 200 - 277 200 - 277 200 - 277 380 - 480
Intensidad nominal A 1,65 - 1,4 2,5 - 1,8 4 - 2,9 4 - 2,9 6,7 - 4,8 4 - 3,2
Grado de protección IP 54 54 54 54 54 54
Nº velocidades - Vel. variable Vel. variable Vel. variable Vel. variable Vel. variable Vel. variable
Eficiencia estática según UE 327/2011 impulsión / extracción (1) % 46,3 / 48,4 51,8 / 52,5 60 / 59,8 59,9 / 58,7 57,9 / 56,3 62,6 / 60,8
Filtros
Clase según ISO16890 impulsión - ePM10 70+ePM1 55 ePM10 70+ePM1 55 ePM10 70+ePM1 55 ePM10 70+ePM1 55 ePM10 70+ePM1 55 ePM10 70+ePM1 55
Clase según ISO16890 extracción - ePM10 70 ePM10 70 ePM10 70 ePM10 70 ePM10 70 ePM10 70
Eficacia PM10 filtro ePM1 55% % 88 88 88 88 88 88
Eficacia PM10 filtro ePM10 70% % 74 74 74 74 74 74
Velocidad frontal m/s 1,6 1,7 2,4 3,2 2,5 2,6
Clasificación energética según UE 327/2011 impulsión / extracción (1) - C / D C / D B / D B / D B / D C / D
Caida presión inicial filtro ePM1 55% (1) Pa 58 87 93 128 138 142
Caída presión inicial filtro ePM10 70% (1) Pa 52 70 83 147 112 115
Batería post calentamiento / enfriamiento de agua
Nº filas nº 2 2 2 2 2 2
Nº circuitos nº 2 3 4 5 7 9
Paso aletas mm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Ф colectores " 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Peso kg 4,6 6,2 7 8,5 11,8 14
Potencia térmica (1)(3)(5) kW 2,3 4,4 6,2 8,4 12,5 16,8
Temperatura del aire tratado (1)(3)(5) ºC 31,5 30,9 30,1 30,3 30,2 30,2
Caida presión estática aire (1)(3)(5) Pa 19 24 31 30 31 31
Caudal fluido caloportador (1)(3)(5) l/s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8
Caída presión estática fluido caloportador (1)(3)(5) kPa 6,8 11,7 12,7 16,2 17,1 19,8
Potencia térmica (1)(4)(6) kW 1,5 2,9 4,0 5,6 8,4 11,32
Temperatura del aire tratado (1)(4)(6) ºC 19,1 19,3 19,8 19,6 19,6 19,6
Caida presión estática aire (1)(4)(6) Pa 22 29 37 36 38 38
Caudal fluido caloportador (1)(4)(6) l/s 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Caída presión estática fluido caloportador (1)(4)(6) kPa 3,6 6,5 6,8 8,9 9,7 11,3
Batería post calentamiento de agua
Nº filas nº 1 1 1 1 1 1
Nº circuitos nº 2 2 2 3 4 5
Paso aletas mm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Ф colectores " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Peso kg 3,7 5,3 6 7,1 9 10,5
Potencia térmica (1)(3)(5) kW 1,3 2,4 3,4 4,5 7,0 9,4
Temperatura del aire tratado (1)(3)(5) ºC 25,3 24,8 24,5 24,5 24,7 24,8
Caida presión estática aire (1)(3)(5) Pa 10 13 16 16 16 16
Caudal fluido caloportador (1)(3)(5) l/s 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
Caída presión estática fluido caloportador (1)(3)(5) kPa 7,2 5,5 11,8 9 16,2 20,5
Bandeja condensados
Ф colectores " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Las prestaciones se refieren a las siguientes condiciones: 

(1)  Valores referidos al caudal de aire nominal  
y filtros ePM10 70% y ePM1 55%  

(2) “Condiciones nominales EN308:
 Aire exterior: Tª = 5ºC,Hr = 78%
 Aire ambiente: Tª = 25ºC, Hr = 28%”  

(5) Temperatura agua entrada/salida: 45ºC/40ºC

(6)  Temperatura agua entrada/salida: 7ºC/12ºC

(3) “3. Condiciones nominales Invierno:
 Aire exterior: Tª = 0ºC,Hr = 70%
 Aire ambiente: Tª = 21ºC, Hr = 50%” 

(4) “4. Condiciones nominales verano:
 Aire exterior: Tª = 35ºC,Hr = 30%
 Aire ambiente: Tª = 24ºC, Hr = 50%”
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Unidades de RecuperaciónUnidades de Recuperación

Accesorios

•   R: Compuerta proporcional para recuperador. 
Asegura bypass del 100%.

•   A2: Sección de tratamiento térmico (refrigera-
ción/calefacción) con batería extraíble y bande-
ja de recogida de condensados de acero inoxi-
dable.

•   A4: Secciones de tratamiento térmico (refrige-
ración y calefacción) con baterías extraíbles y 

bandeja de recogida de condensados de acero 
inoxidable en la sección de refrigeración. Ambas 
secciones con baterías se ubican dentro del 
módulo.

•   T: Techo para instalación en exterior.
•   S: Display de pared para control remoto.
•   B: Bastidor inferior de refuerzo para la estruc-

tura.

•   O: Orejetas para instalación suspendida en 
falso techo.

•   FAE: Opción de filtros con eficiencias desde G4 
hasta F9.

•   I: Registro inferior para mantenimiento de fil-
tros y ventiladores.

•   P: Picos de flauta para protección de tomas de 
aire.

Compatibilidad accesorios

URC 005 010  015 020 030 040
T T05 T10 T15 T20 T30 T40
B B05 B10  B15 B20 B30 B40
O O05 O10 O15 O20 O30 O40
R R05 R10  R15 R20 R30 R40
S S S  S S S S
FAE FAE FAE  FAE FAE FAE FAE
A2 A205 A210  A215 A220 A230 A240
A4 A405 A410  A415 A420 A430 A440
I I I  I I I I
P P05 P10 P15 P20 P30 P40
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Copertina

1

FCL - FCLI
FAN COILS TIPO CASSETTE
EL BIENESTAR INTEGRADO ARQUITECTÓNICAMENTE

Instalación en el cielo raso 
Versione on/off y inverter, combinable con el sistema de gestión VMF



-50%
es el ahorro anual

de la energía eléctrica
con respecto a las 

tradicionales
FAN COILS On-Off

-50%
es la reducción de las 

emisiones 
de CO2, anhídrido carbónico 

responsable del efecto 
invernadero

Fan coils tipo Cassette FCL / FCLI

FCLIFan coil tipo Cassette
tradicional on-off

FCL 840 mmFCL 600 mm

El Futuro es Inverter .
Fan coils tipo Cassette con motor DC brushless.
 
FCLI es la serie de Fan coils tipo Cassette Aermec con variación continua 0-100% del caudal de aire 
y de la potencia térmica y de refrigeración.
El campo de la potencia de refrigeración nominal de gama va de kW  a 11,0 kW
El campo de la potencia térmica nominal de gama va de 1,3 kW a 21,7 kW

• ahorro en la factura eléctrica de hasta el 50% con respecto a las tradicionales ;

• confort total: oscilaciones reducidas de la temperatura y de la humedad relativa;

• rápida puesta en régimen de los ambientes climatizados;

• mínimo nivel de ruido de funcionamiento.

Mayor bienestar, menor consumo



AMBIENTES CLIMATIZADOS 
CON LOS FAN COILS TIPO 

CASSETTE ON-OFF
TRADICIONALES

* Valores indicativos que 
representan ejemplos referidos 

a todo el apartamento

90
Watt

ES LA ABSORCIÓN ELÉCTRICA
 MEDIA TOTAL

DE VENTILACIÓN*

* Valores indicativos que 
representan ejemplos referidos a 

todo el apartamento

45
Watt 

ES LA ABSORCIÓN ELÉCTRICA MEDIA 
TOTAL

DE VENTILACIÓN*

LOCALES CLIMATIZADOS 
CON LOS NUEVOS FAN 
COILS TIPO CASSETTE 

FCLI INVERTER

FAN COIL ON-OFF DE 3 
VELOCIDADES

-9dB(A)
es la reducción del nivel de ruido,   

beneficiosa sobre todo en el 
funcionamiento nocturno.

Gracias a la tecnología Inverter combinada con el motor eléctrico DC Brushless de última generación y altísima eficacia 
energética, los fan coils tipo Cassette de la serie FCLI son capaces de modular el caudal del aire (y por lo tanto, la potencia 
térmica y de refrigeración) de modo continuo 0% - 100%.  Esto permite adecuar a cada instante la potencia producida a 
las necesidades del ambiente que debe climatizarse. El resultado es un ahorro eléctrico de ventilación en la climatización 
invernal y estival igual al 50% con respecto a las series tradicionales On-Off. Lo que equivale a decir que por cada 100 € 
de consumo eléctrico de un fan coil on-off tradicional, FCLI con Inverter produce un ahorro neto de 50 €.

FCLI



Los motores eléctricos de alta eficacia tipo DC Brushless 
de última generación combinados a la tecnología Inverter 
de los fan coils tipo Cassette FCLI, siendo capaces de modu-
lar el caudal de aire en modo continuo 0%-100%, permiten 
absorciones reducidas de hasta el 50% con respecto a los 
tradicionales motores de 3 velocidades.

Potencia eléctrica
absorbida [Watt]

FCLI Inverter
Fan coil tipo Cassette tradicional ON-OFF

Débit d’air (m3/h)
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-50%
ES LA REDUCCIÓN DE LAS

EMISIONES DE CO2, ANHÍDRIDO
CARBÓNICO, RESPONSABLE
DEL EFECTO INVERNADERO

de triple curvatura ha permitido 
incrementar la superficie útil de 
intercambio con respecto a la 
batería circular, comúnmente 
utilizada en los Cassette de 
tipo tradicional. El resultado es 
un incremento de la eficacia 
energética del intercambio térmico 
igual al 40% con respecto a los 
tradicionales Cassette.

INVERTER
El fan coil modula 
continuamente el caudal 

del aire adecuándolo, a cada 
instante, a las necesidades reales 
del local que se quiere climatizar. 
Esto redunda en grandes ventajas 
en lo referido al ahorro eléctrico, al 
confort y al silencio, con respecto 
al Fan coil tipo Cassette on-off 
tradicional.

NIVEL DE SILENCIO
El nuevo grupo de 
ventilación con aspas de 

perfil policéntrico y el cuidadoso 
estudio de los flujos de aire en 

-9dB(A)
ES LA REDUCCIÓN DEL NIVEL

DE RUIDO, BENEFICIOSA
 SOBRE TODO EN EL 

FUNCIONAMIENTO NOCTURNO

- Automotor
- Accionamientos de precisión
- Lectores de CD/DVD
- Equipamientos médicos.

EFICACIA Y AHORRO 
Los motores eléctricos 
de alta eficacia tipo DC 
Brushless de última 

generación combinados con la 
tecnología Inverter de los fan coils 
FCLI, siendo capaces de modular el 
caudal del aire en modo continuo 
0%-100%, permiten absorciones 
reducidas hasta de un 50% con 
respecto a los motores tradicionales 
ON-OFF. Esto significa que cada 
100 euros de consumo eléctrico 
de un fan coil tradicional, FCLI con 
Inverter produce un ahorro neto de 
50 €!      

EFICACIA DEL INTERCAMBIO 
TÉRMICO

Elemento significativo 
de la nueva serie FCL/
FCLI es la batería de 

intercambio térmico, cuyo perfil 

-50%
ES EL AHORRO ANUAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL CASSETTE 
CON INVERTER FCLI CON 

RESPECTO A LOS TRADICIONALES 
CASSETTE ON-OFF

MOTOR  BRUSHLESS
El motor eléctrico 
“brushless” DC surge de la 
fusión de las tecnologías 

más sofisticadas en el campo de 
la mecánica y de la electrónica. 
“Brushless” significa literalmente “sin 
cepillos”. es, de hecho, un motor a 
corriente continua sin contactos de 
rozamiento entre rotor y estator.
Mediante el inverter se puede 
controlar la velocidad y el par 
del rotor en modo continuo, 
interviniendo simplemente en 
las corrientes del estator. El motor 
brushless presenta grandes 
ventajas con respecto a los motores 
tradicionales de corriente a lterna:
- Posibilidad de regular la velocidad 
de rotación de modo preciso y 
continuo (0-100%)
- Mayor rendimiento energético
- Mayor duración y fiabilidad
Estas características permiten que el 
brushless sea un motor insustituible 
en los más variados campos de 
aplicación, entre los cuales están:
- Robótica



Nótese cómo, en igualdad de caudal de aire, los 
nuevos fan coils Cassette FCL/FCLI son mucho más 
silenciosos y producen una mayor potencia de 
refrigeración con respecto a los viejos modelos FCA. 
Este resultado se ha obtenido con la optimización 
de los flujos aeráulicos y gracias a la batería térmica 
de triple curvatura, teniendo mayor superficie de 
intercambio con respecto a la vieja batería de simple 
desarrollo circular.
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Potencia sonora [dB (A)]  Caudal aire = 1350 mc/h

Nouveau cassette FCL 102FCA 122

+40%
ES EL INCREMENTO DE EFICACIA 

DEL INTERCAMBIO TÉRMICO 
OBTENIDO CON LA NUEVA BATERÍA 

DE DOBLE 
CURVATURA

-30%
ES LA REDUCCIÓN 

DEL TIEMPO DE PUESTA EN 
RÉGIMEN 

DE LOCALES CLIMATIZADOS

-75%
ES LA REDUCCIÓN DE LA 

CORRIENTE DE PUESTA EN MARCHA 
EN LOS CASSETTE CON INVERTER 

FCLI CON RESPECTO A LOS 
TRADICIONALES CASSETTE ON-OFF

el interior de la máquina han 
permitido obtener una significativa 
reducción de la potencia sonora 
del fan coil (hasta 9 dB(A) menos 
con respecto a la serie FCA). (ver 
gráfico). En los modelos FCLI con 
inverter el silencio está asegurado 
por la variación continua del 
caudal de aire que permite al fan 
coil que funcione en los más bajos 
regímenes. En los modelos FCL on-
off el silencio está asegurado por 
la presencia de la cuarta velocidad, 
llamada súper mínima.

VERSATILIDAD
La gran versatilidad de 
instalación se obtiene 

también gracias a una amplia 
serie de accesorios, entre los 
cuales: rejilla de aspiración y 
ventilación con aletas orientables 
manualmente y para combinar 
con mando por cable o con aletas 
motorizadas con control remoto; 
brida para ventilación en habitación 
contigua o brida y mamparo para 
la introducción de aire exterior en 

el ambiente; resistencia eléctrica 
de calentamiento para combinar 
con la rejilla; válvula motorizada 
de tres vías on-off para batería de 
calentamiento en instalaciones 
de 4 tubos; válvula motorizada 
de dos vías on-off para batería de 
calentamiento en instalaciones de 
4 tubos. Entre los accesorios hay 
también tarjetas de interfaz para 
hacer funcionar más cajas con el 
mismo tablero de mandos.
El fan coil FCL puede insertarse en 
instalaciones con caudal de agua 
variable de nueva concepción, 
gracias a la posibilidad de inserción 
de la válvula de dos vías. La válvula 
de dos vías estádisponible también 
para la batería adicional en el caso 
de implantes de 4 tubos.
  
FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
La facilidad de instalación y 
mantenimiento se debe a 

la total accesibilidad de las partes 
de hidráulica, aeráulica, eléctrica 
y electrónica en la parte baja de la 

máquina (no es necesario prever 
para el falso techo un panel de 
inspección al lado de la máquina). 
Para este propósito, la caja 
eléctrica con acople a bayoneta 
facilita las intervenciones en este 
componente.

CONFORT
Los fan coils tipo Cassette 
On-Off FCL e inverter FCLI, 

el primero gracias al motor de 4 
velocidades y el segundo gracias 
a la modulación continua de la 
potencia producida, aseguran 
condiciones de temperatura y de 
humedad relativa del aire en los 
locales climatizados constantes. 
La reducción al mínimo de las 
oscilaciones es garantía de 
confort absoluto.



OTRAS SERIES AERMEC DE FAN COILS EQUIPADOS CON INVERTER

FCXI-AFCXI-U

FCZI-P e FCXI-PFCXI-U

VENTILCASSAFORMA

Carga térmica

FCLI Inverter

Ventilo-convecteur conventionnel ON-OFFPotencia sonora
[dB (A)]

Temps

0 24

FCLI Inverter modula en modo continuo el caudal de aire. 
El resultado es una emisión sonora medianamente redu-
cida del 50% con respecto a un tradicional Fan coil tipo 
Cassette on-off. El gráfico muestra la marcha de la Potencia 
sonora expresada en dB(A) al variar la carga térmica 
ambiente. 
Se puede notar cómo el fan coil tipo cassette FCLI con 
Inverter, adecuando en modo continuo el caudal de aire a 
la carga instantánea, emiten siempre un menor ruido con 
respecto al Fan coil tipo Cassette on-off tradicional.

BATERÍA CAJA ELÉCTRICA VÁLVULA

La batería de intercambio térmico de triple 
curvatura ha permitido incrementar la 
eficacia energética del intercambio térmico 
en un 40% con respecto a los tradicionales 
Cassette con batería circular.

La caja eléctrica con acople a bayoneta 
permite realizar con suma facilidad 
las operaciones de instalación y de 
mantenimiento.

La válvula de tres vías se entrega de serie, y 
se encuentra en el interior de la máquina. A 
pedido está disponible también la válvula 
moduladora de dos vías, adecuada para 
instalaciones innovadoras con caudal de agua 
variable.

FCZI-A FCZI-U FCXI-U

FCZI-U



Please fill out the requested information

Aermec
participa en el Eurovent: FCH.  

Los productos se enumeran en el sitio 
www.eurovent-certification.com.

FCL - FCLI 32 34 36* 38* 42 44 62 64
Velocidad del ventiladore H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestaciones en calefacción - Instalación de 2 tubos
Potencia térmica (70°C) (1) kW 4,00 2,95 2,22 / / / 6,27 4,50 3,42 / / / 7,34 4,47 3,32 / / / 10,49 6,37 5,19 / / /
Caudal de agua (1) l/h 350 258 194 / / / 549 394 300 / / / 642 391 290 / / / 918 558 454 / / /
Pérdida de carga agua (1) kPa 10 6 4 / / / 19 10 6 / / / 24 10 6 / / / 42 17 12 / / /
Potencia térmica (50°C) (2) kW 2,38 1,76 1,33 / / / 3,75 2,69 2,05 / / / 4,40 2,69 2,00 / / / 6,25 3,83 3,10 / / /
Caudal de agua (2) l/h 327 253 200 / / / 516 387 308 / / / 679 437 337 / / / 856 551 458 / / /
Pérdida de carga agua (2) kPa 9 6 3.8 / / / 17 10 7 / / / 27 12 8 / / / 37 17 12 / / /
Potencia térmica (45°C) (3) kW 1,99 1,47 1,10 / / / 3,12 2,24 1,70 / / / 3,65 2,23 1,65 / / / 5,22 3,17 2,58 / / /
Caudal de agua (3) l/h 345 254 192 / / / 541 389 295 / / / 633 386 287 / / / 905 550 448 / / /
Pérdida de carga agua (3) kPa 10 6 4 / / / 19 10 6 / / / 23 10 6 / / / 41 17 11 / / /
Configuración del sistema 4 tubos (con intercambiador de calor adicional)
Potencia térmica (4) kW / / / 2,60 2,19 1,95 / / / 2,60 2,19 1,95 / / / 3,07 2,28 1,96 / / / 3,57 2,81 2,48
Caudal de agua (4) l/h / / / 228 192 171 / / / 228 192 171 / / / 269 200 172 / / / 312 246 217
Pérdida de carga agua (4) kPa / / / 11,4 8,4 6,8 / / / 11,4 8,4 6,8 / / / 14,5 8,5 6,5 / / / 22,9 14,8 11,9
Rendimientos en enfriamiento
Potencia de refrigeración total (5) kW 1,90 1,47 1,16 1,90 1,47 1,16 3,00 2,25 1,79 2,77 2,08 1,65 3,95 2,54 1,96 3,64 2,30 1,83 4,98 3,21 2,66 4,61 2,96 2,46
Potencia de refrigeración sensible (5) kW 0,99 1,25 1,52 1,52 1,25 0,99 2,40 1,78 1,39 2,24 1,66 1,30 3,16 1,82 1,38 2,91 1,62 1,30 3,81 2,24 1,87 3,53 2,08 1,73
Caudal de agua (5) l/h 327 253 200 327 253 200 516 387 308 476 358 284 679 437 337 626 396 314 856 551 458 793 510 424
Pérdida de carga agua (5) kPa 11,7 7,4 4,8 12,7 8 5,2 7,6 11,5 19,3 18,7 11,2 7,4 32,4 14,7 9,2 31,7 13,9 9,2 47,8 21,6 15,5 50,3 22,7 16,3
Ventiladores
Ventiladores tipo/n° centrífugo/1
Alcance de aire m3/h 600 410 300 600 410 300 600 410 300 600 410 300 700 360 260 700 360 260 880 500 380 880 500 380
Niveles sonoros
Nivel potencia sonora (6) dB(A) 46 38 35 46 38 35 46 38 35 46 38 35 53 39 35 53 39 35 61 47 41 61 47 41
Nivel presión sonora dB(A) 37 29 26 37 29 26 37 29 26 37 29 26 44 30 26 44 30 26 52 38 32 52 38 32
Diámetro de los racores
Batería estándar Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Batería adicional Ø / 1/2" / 1/2" / 1/2" / 1/2"
Batería sobredimensionada Ø / / / / / / / /
Características eléctricas

Potencia absorbida FCL W 45 31 21 45 31 21 45 31 21 45 31 21 75 32 22 75 32 22 83 37 26 83 37 26
FCLI W 18 13 10 18 13 10 - - - - - - 55 16 12 55 16 12 61 20 14 61 20 14

Corriente absorbida FCL A 0,22 0,22 0,22 0,22 0,33 0,33 0,37 0,45
FCLI A 0,28 0,28 - - 0,43 0,43 0,47 0,47

Conexiones eléctricas FCL V3 V2 V1 V3 V2 V1 V3 V2 V1 V3 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1
FCLI % 90 62 42 90 62 42 - - 90 46 34 90 46 44 90 52 40 90 52 40

Datos EUROVENT
Clase energética FCEER FCL / FCLI E / D E / D D / - D / - D / D C / C C / C D /D
Clase energética FCCOP FCL / FCLI (7) E / D D /D D / - D / - D / D D / D C / C D / D
Dimensiones
Altura / Anchura / Profundidad mm 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298 754 / 754 / 298
Peso  (est/ / V2 / VL) 1 kg 20,5 / 20,5 / 20 21 / 21 / 20,5 20,5 / 20,5 / 20 21 / 21 / 20,5 20,5 / 20,5 / 20 21 / 21 / 20,5 22 / 21 / 21,5 22,5 / 22,5 / 22

FCL - FCLI 72* 82 84* 102* 104* 122 124
Velocidad del ventiladore H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L
Prestaciones en calefacción - Instalación de 2 tubos
Potencia térmica (70°C) (1) kW 11,32 7,57 6,14 11,88 8,12 5,88 / / / 17,73 11,71 8,30 / / / 21,75 14,73 10,53 / / /
Caudal de agua (1) l/h 991 662 538 1039 710 514 / / / 1551 1025 726 / / / 1903 1289 921 / / /
Pérdida de carga agua (1) kPa 42 20 14 26 13 7 / / / 25 12 6 / / /
Potencia térmica (50°C) (2) kW 6,75 4,49 3,65 7,10 4,85 3,50 / / / 10,60 7,00 4,95 / / / 13,00 8,80 6,30 / / /
Caudal de agua (2) l/h 938 571 484 1032 695 482 / / / 1547 1012 697 / / / 1893 1292 921 / / /
Pérdida de carga agua (2) kPa 38 16 12 26 13 7 / / / 25 12 6 / / / 41 21 11 / / /
Potencia térmica (45°C) (3) kW 5,63 3,77 3,06 5,91 4,04 2,92 / / / 8,82 5,83 4,13 / / / 10,82 7,33 5,24 / / /
Caudal de agua (3) l/h 977 654 530 1025 701 507 / / / 1530 1011 716 / / / 1877 1271 909 / / /
Pérdida de carga agua (3) kPa 41 20 13 25 13 7 / / / 25 12 6 / / / 41 20 11 / / /
Configuración del sistema 4 tubos (con intercambiador de calor adicional)
Potencia térmica (4) kW / / / / / / 8,50 6,40 5,30 / / / 10,00 7,31 5,90 / / / 12,50 9,30 7,05
Caudal de agua (4) l/h / / / / / / 744 560 464 / / / 875 639 516 / / / 1094 814 617
Pérdida de carga agua (4) kPa / / / / / / 14,5 8,7 6,2 / / / 19,7 11,2 7,6 / / / 30,1 17,7 10,7
Rendimientos en enfriamiento
Potencia de refrigeración total (5) kW 5,45 3,32 2,81 6,00 4,04 2,80 6,00 4,04 2,80 9,00 5,89 4,05 7,20 4,91 3,50 11,00 7,51 5,36 8,80 6,21 4,57
Potencia de refrigeración sensible (5) kW 4,10 2,34 1,90 4,20 2,76 1,90 4,20 2,76 1,90 6,66 4,29 2,94 5,30 3,53 2,48 8,47 5,74 4,04 6,77 4,67 3,37
Caudal de agua (5) l/h 938 571 484 1032 695 482 1032 695 482 1547 1012 697 1238 845 602 1893 1292 921 1513 1068 786
Pérdida de carga agua (5) kPa 57 23,3 17,3 34,7 17 8,8 31,7 15,6 8,1 43 20 10,2 35,6 17,9 9,7 60,1 30,2 16,4 52,3 28 16,1
Ventiladores
Ventiladores tipo/n° centrífugo/1
Alcance de aire m3/h 900 520 400 1100 680 460 1100 680 460 1350 830 560 1350 830 560 1750 1100 750 1750 1100 750
Niveles sonoros
Nivel potencia sonora (6) dB(A) 60 49 44 50 43 39 50 43 39 54 45 40 54 45 40 60 50 44 60 50 44
Nivel presión sonora dB(A) 51 40 35 41 34 30 41 34 30 45 36 31 45 36 31 51 41 35 51 41 35
Diámetro de los racores
Batería estándar Ø - 3/4" - - - 3/4" 3/4"
Batería adicional Ø - / - - - / 1/2"
Batería sobredimensionada Ø - / - - - / /
Características eléctricas

Potencia absorbida FCL W 110 58 50 150 80 45 150 80 45 155 80 50 155 80 50 175 105 55 175 105 55
FCLI W - - - 32 14 9 - - - - - - - - - 135 33 16 135 33 16

Corriente absorbida FCL A 0,52 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75
FCLI A 0,71 - - - 0,80 0,80

Conexiones eléctricas FCL V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V2 V1
FCLI % - - - 90 54 98 - - - - - - - - - 90 58 38 90 58 38

Datos EUROVENT
Clase energética FCEER FCL / FCLI D /  D E / D E / - D / - D / - D / D D / D
Clase energética FCCOP FCL / FCLI (7) D / D E / D D / - D / - D / - D / D D / D
Dimensiones
Altura / Anchura / Profundidad mm 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298 965 / 965 / 298
Peso  (est/ / V2 / VL) 1 kg 22,5 / 22,5 / 22 35/ 35 / 34 36 / 36 / 35 36 / 36 / 35 36 / 36 / 35 36 / 36 / 35 36 / 36 / 35

Para más detalles consultar el manual técnico disponible en la web www.aermec.com. 
*: tamaños no disponibles en la versión inversor FCL-FCLI

1: est.: estándar / V2:  con válvula interior de dos vías, adecuada para instalaciones 
con caudal de agua variable / VL sin válvula interior.

H velocidad máxima; M velocidad media; L velocidad mínima
Alimentación eléctrica V/ph/Hz  230V~50Hz
(1) Aire ambiente  20°C b.s.; Agua  (in/out) 70°C/60°C; 
(2) Aire ambiente 20°C b.s.;  Agua  (in) 50°C; Caudal de agua como en enfriamiento (EUROVENT)
(3) Aire ambiente 20°C b.s.;  Agua (in/out) 45°C/40°C (EUROVENT)
(4) Aire ambiente 20°C b.s.; Agua  (in/out) 70°C/60°C (EUROVENT)

(5) Aire ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Agua  (in/out) 7°C/12°C (EUROVENT)
(6) Potencia sonora sobre la base de medidas efectuadas de acuerdo con la normativa Eurovent 8/2
(7) FCCOP en referencia a:  Aire ambiente 20°C b.s.; Agua (in) 50°C; Caudal de agua como
en enfriamiento
Presión sonora (ponderado A) medido en ambiente con volumen V=85 m3, tiempo de
reverberación t=0,5 s factor de direccionalidad Q=2; distancia r=2,5 m.



Aermec S.p.A.
Via Roma, 996
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. + 39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
sales@aermec.com
www.aermec.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Aunque se 
han hecho todos los esfuerzos para asegurar una información precisa, Aermec 
no asume responsabilidad alguna derivada de eventuales errores u omisiones.

Cod. DFCLUS_01
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II   PLEC DE CONDICIONS (PC) 

 

El document de Plec de Condicions consta dels següents capítols : 

 

PC1   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS …………........... 2
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 PC1  PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
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 DF 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 l'EHE, per tal de comprovar 
el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'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 a 
l'amasat ni per al curat.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 
d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 
d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 
que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 

0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó  
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 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per 
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 

IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV 

o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 0,6% en pes 
- 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     ¦ 
+-------------------------------------------------+  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   7

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament 
de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que 
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén 
destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I 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:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
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- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi 

hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 
i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar 
un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 
a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   9

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 

de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- 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.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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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  ¦ 
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¦                                       ¦  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   ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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.  
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a 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 Prestacions  
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 
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- 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  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si 
es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció 
ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia 

del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la 

documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics 
i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan 
la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 
símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 
resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 
obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 
són satisfactoris.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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B052 -  GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100,B0521200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment 
addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, 
adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents:  
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
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.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció 
s'han de designar de la següent manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma 

UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 
transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas 

de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 
transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e 
indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el 
certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat 
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anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, 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: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
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 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso 
laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 
contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc 
en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús 
excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a 
compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 
contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc 
en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 
d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la 
següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 
de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 
d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la 
següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant 

en la seva documentació sobre l'ús previst  
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 

sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el 
capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE 
CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el 
certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el 
control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es 
repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent 
a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot 
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l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que 
arribin a l'obra.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format 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 aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
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- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 
tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 
determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en 
pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de 
mitjans 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 podrà 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 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la 
conformidad.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 
estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per 
a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques.  
A l'embalatge, o bé 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 calç 
- 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 l'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 calç 
- 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, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la 
DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de 
recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan 
ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques 
desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 
criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
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De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma 
UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per 
als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient 
adequat i estanc. Es prendrà 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.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0732540 -  Pasta autoaniv.sulfat de calci CA-C20-F4(UNE-EN 13813),granel 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.  
CONDICIONS GENERALS:  
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 (UNE-EN 13813):  
- Resistència elèctrica:  Ha de complir 
- Resistència química:  Ha de complir 
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- Reacció al foc:  Ha de complir 
- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir 
- Resistència tèrmica:  Ha de complir 
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir 
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir 
- Absorció acústica:  Ha de complir  
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 
 
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. 

- En camions formigonera. La pasta 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 de qualsevol 
quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 
original  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció 
al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
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 d'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 
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- 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 
 
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75E00,B0A75F02,B0A75J00,B0A75800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 l'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 l'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.  
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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.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F2 -  PITXOLINS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F21252. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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  més 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.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
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 
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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 pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat 

pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús en elements amb exigències 
acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel 

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 pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel 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)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de 
cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria  
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Característiques essencials en peces per a ús 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 pel 
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 ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel 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 pel 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.  
 
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - 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 Prestacions 
 - 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 Prestacions  
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 ús al que va 

destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la 
norma UNE-EN 772-1.  

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:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han 
de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
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B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C4Ç901. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de 
roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, 
pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han 
de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per 
a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 
1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell 

declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor 
declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits 

de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
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- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes 
primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o 
planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, 
protegits de les pluges i les humitats.  
 
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 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de 
forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
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)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 
valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys 

en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els 
assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de 
les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C933B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de 
roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, 
pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han 
de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per 
a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 
1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell 

declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor 
declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits 

de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
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d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes 
primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o 
planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, 
protegits de les pluges i les humitats.  
 
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 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de 
forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
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:  
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- 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 
valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys 

en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els 
assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de 
les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B842 -  PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B842BKC1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals 
compactades amb capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en 
cel ras registrable.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres 
defectes.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)  
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)  
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant  
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 1,5 mm  
- Amplària:  ± 1,5 mm  
- Gruix:  ± 1,5 mm  
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 

13964), en funció del tipus de cantell  
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500  
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la 

llargària mesurada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels 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  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 
subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat 
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència 
al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació  
- Número i any de la Norma Europea del material  
- Símbols corresponents al tipus i dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- 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:  
- Valors declarats de les característiques exigides  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
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prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 
característiques geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 

500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Plaques de fibres minerals:  

- Pes 
- Coeficient d'absorció acústica  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les 

característiques geomètriques següents:  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
- Planor  
- Rectitud d'arestes  

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:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a 
les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 
mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres 
resultin satisfactoris.  

Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 

plaques del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques 

resultin satisfactoris.  
 

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZD510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de 
les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de 
l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 
perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan 
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regulades per la norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 
corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que 
suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació 
d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de 
recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, 
el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 
galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel 
ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura 
de les característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-

EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 
amb el terra i protegits de la brutícia 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 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 
subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat 
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
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 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència 
al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el 

número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma 
europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions 
(CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs 
la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al 
projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent 

i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o 
d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, 
modificada eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític 
barrejada amb olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de 

resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o 

modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del 

qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es 

composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids 
orgànics i inorgànics  
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- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la 
fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que 
destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, 
dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol 

i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 
l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 
22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la 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  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la 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  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
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¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
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  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
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Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 

(0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir 

coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   42

Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
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 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net 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  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o 

Base/catalitzador en la brea epoxi.  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la 
DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la 
DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 
D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà 
la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins 
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al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es 
passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del 
plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 
PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra 
del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres 
resultin satisfactoris.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BE21 -  CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE21Ç91X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Calderes d'injecció sense cremador amb el cos de caldeig de fosa o planxa d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària  
- Per a calefacció, únicament  
Han d'estar formades per:  
- Connexions de l'aigua: Entrada i sortida d'aigua de calefacció, desguàs de la 

vàlvula de seguretat i buidat  
- Placa de muntatge del cremador a la boca de la cambra de combustió 
- Sortida de fums 
- Sistema de control automàtic  
- Portes de neteja de les cambres de combustió i de fums 
- Envoltant de planxa metàl·lica esmaltada al foc i calorifugada. Per una 

espiera s'han de veure amb facilitat les flames de combustió i la del pilot  
- Bomba de circulació d'aigua calenta  
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, 

termòstat de regulació, termòmetre, manòmetre, polsador de rearmament del 
termòstat de seguretat, corresponents al circuit de calefacció  

Les calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària han de tenir a més:  
- Acumulador d'aigua calenta amb bescanviador interior, proveït de termòmetre, 

termòstat de regulació i vàlvula de seguretat  
- Entrada aigua freda i sortida d'aigua calenta sanitària  
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, 

termòstat de regulació i termòmetre, corresponents al circuit d'aigua calenta 
sanitària  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els components no han de tenir deformacions, fissures ni senyals de 
maltractaments. 
Totes les unions han de ser estanques.  
Les calderes han d'oferir un comportament segur i resistir el foc. Han d'estar 
construïdes amb materials no inflamables i indeformables, i estar dissenyades de 
manera que resisteixin els esforços en les condicions normals de funcionament.  
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels 
materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.  
Es permeten materials inflamables en accessoris, sempre que aquests estiguin 
col·locats fora del cos de la caldera. En qualsevol cas, la temperatura 
superficial d'aquests materials, en règim de funcionament normal de la caldera no 
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ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible pel fabricant del component en 
qüestió.  
Els materials de les parts sotmeses a pressió, han d'estar fabricats d'acord amb 
els requisits tècnics generalment acceptats, i han de ser adequats per a la 
utilització i el procés de fabricació previstos.  
Ha d'estar dissenyada de manera que no es puguin acumular gasos inflamables de 
manera perillosa a la cambra de combustió ni en els conductes de fums.  
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la 
caldera ha de despendre olors ni fums tóxics.  
Les parts desmuntables o substituïbles, han d'estar dissenyades, fabricades i 
marcades de manera que puguin instal·lar-se correctament i fàcil, d'acord amb les 
instruccions del fabricant.  
La caldera i les seves diferents parts han d'estar dissenyades de forma que es 
purguin i ventilin fàcilment pel costat d'aigua. La construcció de la caldera he 
de ser de manera que en condicions normals de funcionament i respectant  les 
instruccions del fabricant pel que fa al muntatge, no es produeixin sorolls 
d'ebullició indeguts.  
Les superfícies de calefacció han de ser accessibles des del costat de fums per a 
la seva inspecció i neteja, mitjançant un nombre d'obertures disposades 
adequadament.  
Els forats per a cargols i components anàlegs que s'utilitzin per a la fixació de 
les parts desmuntables, no han de trobar-se en el circuit recorregut per l'aigua.  
Els ràcors o peces d'unió roscada han de complir les normes ISO 7-1, ISO 7-2, ISO 
228-1 i ISO 228-2, mentre les unions embridades han de complir les recomanacions 
ISO al respecte.  
La caldera ha d'estar dotada d'un aïllament tèrmic, excepte en aquells llocs en 
els que l'emissió de calor contribueixi a la calefacció del local. 
L'aïllament tèrmic no s'ha de veure alterat, en cap tram, ni per les condicions 
d'us ni per l'envelliment. Ha d'estar fabricat amb material incombustible.  
L'equip elèctric de la caldera ha de complir els requisits de la norma UNE_EN 
60335-1  
Ha de correspondre a un tipus homologat pels serveis tècnics del Ministeri 
d'Indústria.  
La pressió de l'aigua de calefacció no ha de superar la indicada pel fabricant.  
Temperatura de l'aigua de calefacció:  <= 100°C  
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA:  
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats.  
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la 
qualitat de l'aigua sanitària ni pel que fa a la salut, ni pel que fa al gust de 
la mateixa. 
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les 
condicions de servei previstes i a la pressió màxima d'aigua indicada pel 
fabricant.  
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han 
d'aplicar exclusivament a les parts del circuit sanitari susceptibles d'entrar en 
contacte amb les flames o situades en les proximitats de la sortida dels 
productes  de la combustió.  
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials 
resistents a la corrosió o ha d'estar protegit contra la corrosió.  
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de 
poder buidar sense que la descàrrega d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica.  
Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària:  <= 50°C  
Temperatura de la sortida de fums:  <= 240°C 
Temperatura de consigna del termòstat de seguretat:  116°C  
CALDERES DE PLANXA D'ACER:  
Per a dur a terme les soldadures es faran servir soldadors qualificats per als 
materials que es faran servir. 
Els cordons de soldadura no han de presentar fissures ni d'altres defectes d'unió 
ni de continuïtat.  
CALDERES DE FOSA:  
El cos de la caldera no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, 
rebaves del motlle, mancances o excessos de material, bombolles o d'altres 
defectes superficials o interns.  
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de 
tolerància admissibles.  
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Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
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 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de la directiva del consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE 
sobre aparatos de gas.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 
Equipos a Presion.  
* UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de 
tiro forzado. Terminología, requisitos generales, ensayo y marcado.  
* UNE-EN 303-2:1999 Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de 
tiro forzado. Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles 
líquidos por pulverización.  
* UNE-EN 304:1994 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para las calderas con 
quemadores de combustibles líquidos por pulverización.  
* UNE-EN 304/A1:1999 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para calderas con 
quemadores de combustibles líquidos por pulverización.  
CALDERES DE POTÈNCIA SUPERIOR A 4 kW I INFERIOR 400 kW:  
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, 
relativa a los requisitos de Rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 
directiva 93/68/CEE del consejo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop 
instal·lada, amb les dades següents:  
- Nom del fabricant 
- Número d'ordre i any 
- Model i tipus 
- Categoria 
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim 
- Pressió màxima de l'aigua de servei 
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002 
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida 
- Dades elèctriques necessàries 
- Contrasenya i data de registre del tipus  
La caldera ha d'anar acompanyada de:  
- "Instruccions per a l'usuari" indicant les operacions normals de funcionament, 

neteja i manteniment, precaucions quan hi hagi perill de gelades, prevencions 
contra l'ús inadequat i tipus de combustible amb que treballa la caldera 

- "Instruccions d'instal·lació" amb informació sobre la instal·lació, ajust, 
manteniment i funcionament, normes i reglaments, corbes de potència, 
rendiment, tipus de fluid produït, temperatura corresponent, característiques 
de l'aigua d'alimentació, capacitat d'aigua de la caldera, cabal mínim 
d'aigua, dimensions exteriors i cotes dels punts a connectar amb els serveis 
exteriors, esquema elèctric i característiques tècniques dels elements, 
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informació necessària per a poder dimensionar el conducte d'evacuació de fums 
i les mides i el volum de la cambra de combustió 

- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia 
- Acta de prova del constructor  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.  
- S'ha de comprovar l'homologació per part del fabricant dels equips de caldera 

i cremador, s'ha de verificar:  
- Caldera:  

- Nom del fabricant 
- Marca, model i tipus de caldera 
- Nº de fabricació 
- Potència nominal 
- Combustibles admissibles 
- Rendiment energètic nominal 
- Assaigs en fàbrica  

- Cremadors:  
- Nom del fabricant 
- Marca, model i tipus de cremador 
- Tipus de combustible 
- Potències nominals 
- Pressió d'alimentació del combustible 
- Tensió d'alimentació 
- Potència motor elèctric  

- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.  
- Els cremadors s'han d'ajustar a les potències dels generadors, comprovant 

alhora els paràmetres de la combustió; s'han de mesurar els rendiments del 
conjunt caldera cremador, exceptuant aquells generadors que aportin la 
certificació CE conforme al Reial Decret 275/1995, de 24 de febrer.  

- Realització d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació 
dels equips rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar les característiques i l'homologació de tots els equips que es 
rebin.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'ha de realitzar el control dels equips a la seva recepció, en cas 
d'incompliment, segons criteri de la DF, s'haurà de decidir la substitució total 
o parcial dels equips rebuts.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42Q110,BE42Q310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en 
mòduls de 3 a 5 m de llargària.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable  
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 
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de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 
agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de 
tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran 
de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 
100012 d'higiene de sistemes de climatització.  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a 
conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que 
dicti el fabricant.  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret 
prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser 
comprimibles.  
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o 
helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix 
de doblec de les seves vores.  
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  
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+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró 
comprimit.  
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 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 
y accesorios de sección circular. Dimensiones.  
 
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.  
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i 

accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del 
fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 
metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 

100105.  
- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al 

foc dels materials per a l'aïllament de conductes.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 
control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 
arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
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BE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE4414S0,BE4419S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.  
S'han considerat els tipus de recobriment següents:  
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 
agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de 
tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran 
de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 
100012 d'higiene de sistemes de climatització.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
Temperatura de servei:  <= 100°C  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a 
conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que 
dicti el fabricant.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 
envoltat d'una làmina de PVC encolada a la fibra.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina 
amb resina de polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al 
conjunt amb resina de polièster.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i 
la intempèrie.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: 
Comprimit en mòduls de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i 
la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 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.  
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i 

accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del 
fabricant.   

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 
metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.  

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 

100105.  
- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al 

foc dels materials per a l'aïllament de conductes.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 

rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 
control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 
arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52Q130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar 
amb plecs de 180°.  
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
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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-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 
y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.  
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 
de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEJ6ÇX01,BEJBÇ552. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, 
per a connectar a corrent monofàsic.  
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a 
connectar a corrent monofàsic.  
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar 
superficialment, amb ventiladors centrífugs.  
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, 
amb 4 vies de sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors 
centrífugs.  
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, 
amb ventiladors centrífugs.  
Ha d'estar format per:  
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i 

conté els punts de fixació de tot el conjunt  
Ha d'estar format per:  
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini 
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements 
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de 

planxa d'acer esmaltada al foc 
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables 
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del 

ventilador  
Ha d'estar format per:  
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat 

lacat, amb les boques d'entrada i sortida d'aire 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la 
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velocitat de gir  
Ha d'estar format per:  
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la 

velocitat de gir  
Ha de tenir les connexions següents:  
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin 
funcionals.  
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb 
seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i 
tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.  
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels 
materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.  
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que 
l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el 
més petites possible.  
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat 
per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que 
puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.  
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com 
vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites 
aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.  
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i 
deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs 
elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. 
Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de 
tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.  
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 
qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur 
respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós.  
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti 
difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.  
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció 
suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.  
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament 
arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la 
regleta de connexió.  
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra 
N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el 
símbol característic generalment acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts 
que puguin ser retirades quan es connecten els conductors.  
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c.  
Característiques tècniques:  
+-------------------------------------------------------------+ 
¦ Potència  ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat  ¦ 
¦frigorífica¦ aire  ¦ aigua ¦   d'entrada ¦     ¦             ¦ 
¦    (kW)   ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦    (°C)     ¦ (kg)¦     (A)     ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦ 
¦    1,7    ¦ <=350 ¦ 0,25  ¦      7      ¦  18 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,3    ¦ <=525 ¦ 0,30  ¦      7      ¦  21 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,9    ¦ <=700 ¦ 0,37  ¦      7      ¦  26 ¦      0,7    ¦ 
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¦    4,1    ¦<=1000 ¦ 0,50  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    4,7    ¦<=1000 ¦ 0,80  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    5,8    ¦<=1000 ¦ 1,00  ¦      7      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
¦    7      ¦<=1400 ¦ 1,30  ¦      6      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
Temperatura seca de l'aire:  25°C  
Humitat relativa:  43%  
Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar  
Tensió elèctrica:  230 V, corrent monofàsic  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
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 
 
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.  
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 1: Requisitos generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa amb les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor  
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:  
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de 

característiques i compleixin els requisits especificats en projecte. 
Comprovar:  
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.  Ventiladors: tipus 

de filtre, cabals, tipus de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora. 
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i 

aïllaments de cables. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils 

rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El 
control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 
arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK1773B,BEK1Ç807,BEK1Ç960. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 
durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor 
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser 
fixat al bastiment de muntatge.  
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un 
bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat 
per a ser recolzat al bastiment de muntatge.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants 
entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEKE -  TOVERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKEÇ903. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida 
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d'aire, preparats per a anar muntats directament sobre el conducte. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre 

conductes de secció circular 
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre 

conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per 
muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- overes amb embellidor fixat clipat 
- Toveres amb embellidor fixat mecànicament 
- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte 
- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten 

portar una peça d'adaptació.  
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de 
toveres circulars en una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. 
Són toveres de llarg abast per muntar sobre conductes o sobre paraments verticals 
o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal 
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten 

portar una peça d'adaptació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o 
durant la instal·lació.  
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 
que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar 
formats pel conjunt de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer 
galvanitzat i els junts necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el 
difusor i el conducte.  
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al 
diàmetre necessari per a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del 
diàmetre de la boca es fa referència a l'obertura de sortida d'aire.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM3Ç903. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.  
Han d'estar formats per:  
- Hèlix impulsora 
- Motor elèctric  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del 
botó de la mateixa.  
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar 
allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, 
amb una placa frontal.  
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un 
marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.  
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.  
Característiques tècniques:  
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+  
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i 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 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels 

equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.  
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats 

en projecte i estiguin identificades. Verificar:  
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), 

consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció 
de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, 
potència i pressió acústica).  

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.  
- 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.  
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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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV25A00,BEV23A00,BEV23C00,BEV21D00,BEV26E2V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
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MECÀNICA 
 
BEVZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEVZÇ672. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, 
muntats i connectats.  
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura 
anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i 
orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 
120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb 
la norma UNE-EN 60439.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Grau de protecció  (UNE 20-324):  >= IP-407  
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR:  
Tensió nominal:  <= 380 V  
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir  
Temperatura:  <= 25°C  
 
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.  
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso 
doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y 
análogos.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW4 -  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BEW45001,BEW43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  

 
BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
 
BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW52000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFA14640. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Per a encolar  
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense 
escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els 
requeriments necessàris per al seu ús.  
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la 
llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat 
definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.  
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de 
complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió 
interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Els junts han de ser estancs.  
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser 
aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte 
desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de 
manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 
1452-5.  
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les 
següents inscripcions:  
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
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¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Pressió de treball (t: temperatura servei):  
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció 

definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).  
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (mm):  
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+  
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es 

constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es 
el valor superior d'aquest interval.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  
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TUBS:  
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les 
toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  
ACCESSORIS:  
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 
1452-3.  
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 
1452-3.  
PER A UNIÓ ENCOLADA:  
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de 
l'element.  
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+  
Llargària mínima de l'embocadura:  
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 681-1.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura:  
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  
Fondària mínima d'embocament:  
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  
TUBS:  
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.  
ACCESSORIS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los 
productos alimenticios y alimentarios.  
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Generalidades.  
TUBS:  
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.  
ACCESSORIS:  
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: 
Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social  
TUBS:  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents:  
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d'extrussió  
ACCESSORIS:  
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 
D'ESTANQUITAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent 
informació:  
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de 

duresa com a sufixes 
- Marca de certificació d'una tercera part 
- El trimestre i l'any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
- 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  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- 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.  
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 

instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- 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 els requeriments del projecte.  

 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ33CBA,BFQ33CCA,BFQ33CEA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  
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- 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.  

 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWC1620,BFWC1720,BFWC1820,BFWA1440. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  

 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYC1620,BFYC1720,BFYC1820,BFYQ3080,BFYA1440. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   67

- 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.  

 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151712. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 
fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
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El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 
corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 
corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG161812. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
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Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 
fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 
corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la 
corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han 
de ser de material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
BG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1PÇ09X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar 
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superficialment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- TMF1 
- TMF10  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:  
- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 
- Elevadors suplements de plaques 
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàl·lics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables  
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:  
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa  
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de 
derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a 
centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.  
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un 
dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit 
general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i 
allunyada d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc.  
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a 
l'interior d'envoltants de doble aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris 
metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els 
Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 
rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 
flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera 
indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General 
Automàtic han de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat 
nominal. 
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Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a 
les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure 
han de mantenir les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de 
polièster reforçat, autoextinguibles. 
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè 
Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts 
interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del 
seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats 
mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 
y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión 
oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para 
garantizar la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.  
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para 
instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, 
s'indiquin les dades següents:  
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte 
i la Companyia Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de 
materials emprats per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels 

fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com 

centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels 

fusibles, precintes i homologacions.  
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i 

mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida.  

 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG21H710,BG21H910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 
ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 
sobrepassar els 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 
següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, 

distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-
1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 
obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida.  

 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22H710,BG22H910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la 

interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en 
ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 
següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
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- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, 
distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-
1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a 
obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 

etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec. 
- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (UNE EN 50086-1):  
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 
la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 
concret.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER 
A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció 
visual o les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  

 
BG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2C10E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Safata amb fons llis  
- Safata amb fons perforat  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió 
de la coberta.  
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems 
han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0  
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta  
Conductivitat tèrmica:  Baixa  
Potència de servei:  <= 16 kW  
FONS LLIS:  
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429  
Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària  
FONS PERFORAT:  
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229  
Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària  
Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C  
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents:  
- Tipus de PVC  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència a les normes  
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.  
 
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.  

 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312320,BG312330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar 
amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb 

aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) 
de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

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 
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de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les 
normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a 
la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 
ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a 
la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 

groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 

groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat 

de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del 
tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord 

al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
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- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 
que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 
bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 
la composa.  

 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG32B120,BG32B130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les 
normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels 
flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a 
la seva superfície.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
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¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat)  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del 
tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.  
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb 
baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les 
especificacions de la norma UNE 211002.  
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones 
fijas.  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 
unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Llargària de la peça  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord 

al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   81

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 
que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 
bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que 
la composa.  

 
BG52 -  VOLTÍMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG52ÇX01,BG52ÇX02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells per a la mesura de la tensió d'un corrent altern, amb escala d'1/4 o 3/4 
de circumferència.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Voltímetre de ferro mòbil  
- Voltímetre de bobina mòbil (valor nominal)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha de ser del tipus encastable i amb fixació a la part posterior.  
L'esfera ha de ser cuadrada amb escala d'1/4 o de 3/4 de circumferència i sense 
mirall.  
L'indicador ha d'estar format per una agulla situada de perfil. El sentit del 
moviment de l'agulla ha de ser, d'esquerra a dreta o d'avall a amunt per als 
valors creixents.  
Ha de portar una resistència addicional situada a l'interior de la caixa.  
Els intervals de l'escala han de correspondre a 1, 2 o 5 cops la unitat mesurada 
o a aquesta unitat multiplicada o dividida per 10 o 100.  
Els números gravats en el quadre no han de tenir més de 3 xifres.  
Ha de disposar de protecció contra la influència de camps electromagnètics 
externs.  
Ha d'estar provist de borns posteriors per a la connexió amb el circuit elèctric 
a mesurar.  
L'agulla indicadora ha de romandre en posició d'equilibri en absència de corrent, 
aquesta posició ha de coincidir amb el traç de la graduació marcada amb "0"  
Precisió de mesura (UNE-EN 60051-1):  Classe 1,5  
Freqüència:  
- Escala d'1/4 de circumferència:  15 - 65 Hz  
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- Escala de 3/4 de circumferència:  50 o 60 Hz  
Llargària de l'escala: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦ 1/4 circunferència ¦ 3/4 circunferència  ¦ 
¦----------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      48x48     ¦      >=38 mm       ¦      >=71 mm        ¦ 
¦      72x72     ¦      >=64 mm       ¦      >=101 mm       ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-52X  
FERRO MÒBIL:  
El divisionat de l'escala ha de ser linial a partir d'1/5, aproximadament, de la 
llargària total.  
VALOR NOMINAL:  
El divisionat ha de ser d'escala ampliada en el ± 10%, aproximadament, del valor 
nominal central.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
L'aparell ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Símbol que caracteritza la unitat de mesura 
- Símbol de la classe de precisió 
- Símbol de la posició de referència 
- Valors nominals  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i 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 
 
UNE-EN 60051-1:2000 Instrumentos de medida eléctricos con indicación analógica 
por acción directa y sus accesorios. Parte 1: Definiciones y requisitos generales 
comunes a todas las partes.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1Ç001,BGW15000,BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000,BGW2108D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques 
o metàl·liques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 
safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre 
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
BN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN712643,BN711541. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 per 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 
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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 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.  

 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434670. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 
analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en 

edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i 

cables per a connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la 
instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc 
per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera 
que pugui suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, 
ús, muntatge i manteniment.  
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CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN 
EDIFICIS:  
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La 
secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor 
ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material 
termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de 
complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar 
aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el 
conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable 
reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques 
addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una 
superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser 
clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els 
colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma 
UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable 
(un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de 
cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, 
aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació 
d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element 
principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de 
coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser 
del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima 
(a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure 
d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, 
abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, 
flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense 
malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-4-1  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-6-1 
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- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-
EN 50288-4-1  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER 
A CONNEXIONAT:  
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure 
recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La 
superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han 
d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 
0,21 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material 
termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de 
complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar 
aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el 
conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable 
reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques 
addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una 
superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser 
clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els 
colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma 
UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable 
(un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de 
cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, 
aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació 
d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element 
principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de 
coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser 
del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima 
(a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure 
d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, 
abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, 
flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense 
malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-4-2  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-

EN 50288-2-2 
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- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir 
UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-
EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir 
UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-
EN 50288-4-2  

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar 
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de 
ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en 
l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els 
conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior 
a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha 
de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del 
cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de 
la funda.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN 
EDIFICIS:  
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides 
amb dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i 
característiques del cable.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER 
A CONNEXIONAT:  
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado 
genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado 
genéricos.  
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN 
EDIFICIS:  
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: 
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: 
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: 
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
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UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: 
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER 
A CONNEXIONAT:  
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: 
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. 
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: 
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. 
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: 
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. 
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: 
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. 
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 l'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 D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 
condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
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Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una 
duresa Shore C >= 50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  
 
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.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R24200. 
 
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:  
- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 
límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 
105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de 
les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions 
següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 
l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final.  
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 
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d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de 
Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
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.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R5MI40. 
 
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. 
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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 el "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
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 
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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.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R6426A. 
 
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 el "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
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indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
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.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA6770,E2RA71H0,E2RA6890,E2RA62F0,E2RA6960,E2RA6680,E2RA63G0. 
 
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:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió 

on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
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emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 
7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los 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.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614283L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Envà o paredó de tancament  
- Envà o paredó de tancament passant  
- Doble envà articulat  
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- Envà pluvial  
- Envà o paredó interior  
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:  
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa 
cap altra condició.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar 
matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- 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  
- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  
- Paret vista:  ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
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.  
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els 
brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  
ENVÀ O PAREDÓ 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.  
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per 
filades alternatives.  
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:  
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons 
verticals de cada full.  
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.  
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals.  
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, 
només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de 
poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser 
alternativa.  
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense 
travar.  
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   98

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.  
ENVÀ PLUVIAL:  
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per 
filades alternatives amb la paret de suport.  
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de 
descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada 
d'aigua de pluja dins la cambra.  
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.  
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
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.  
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+  
Regates :  
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm  
 
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 per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
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 pels junts 
horitzontal i vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  
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 
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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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les 
especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per 
la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al 
indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de 

blocs dels següents punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans 
d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 

del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.  

 
E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E812 -  ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes 
d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o 
corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que 
els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba 
segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma 
harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
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¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser 
les mateixes exigides als paraments que els formen.  
 
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.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments 
interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 
repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben 
aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, 
als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el 
mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de 
guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels 
paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 
l'adormiment.  
ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el 
regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part 
superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
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 <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: 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 és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures 
de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   102

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E847DGJR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses 
del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars 
integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i 

suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama 

de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 
plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el 
material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma 
UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes 
o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 
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compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 
acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està 
dins dels límits de resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 
muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 
perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 
placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de 
ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 
esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 
subestructura independent de la del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, 
etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 
perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 
mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 
que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 
d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a 
tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 
d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 
perfils de l'entramat sigui l'exigida.  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els 
moviments obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb 
una fixació per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 
següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 
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fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  
estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions 

de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions 
(llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel 
ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments 
afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 
estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 
temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 
tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del 
sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del 
parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del 
bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 
fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 
neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 
procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament.  
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- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 
suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat 
de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 
plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 
punts singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 
estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució.  

 
E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898J2A0. 
 
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)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
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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 més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària 
mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 
12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de 
les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han 
de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o 
de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues 
capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- 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.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és 
ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
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- 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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 

aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del 
CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic 
(UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE21 -  CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE21Ç91X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer 
col·locades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre el paviment 
- Sobre bancada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Calderes sobre el paviment:  
- Col·locació de la caldera recolzada sobre el terra 
- Col·locació del cremador 
- Connexió als tubs dels diferents serveis 
- Prova de servei.  
Calderes sobre bancada:  
- Col·locació de la caldera sobre planxes metàl·liques damunt la bancada 
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- Col·locació del cremador 
- Connexió als tubs dels diferents serveis 
- Prova de servei  
A més, en la unitat tèrmica:  
- connexió amb els circuits hidràulics  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectats als diferents 
serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió 
de la caldera. 
El broc de sortida de la vàlvula de seguretat ha d'abocar just a la bonera, de 
manera que se'n vegi fàcilment el vessament. 
Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia 
d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. 
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs 
treballs de manteniment i neteja.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  <= 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
El paviment de recolzament de la caldera, i en el seu cas de la bancada, ha de 
ser de material incombustible, impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi 
instal·lada una bonera sifònica.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt 
d'estanquitat, respectivament. 
Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la del cremador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials 

instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats 
amb l'empresa instal·ladora.  

- Control dels elements següents:  
- Caldera  

- Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al 
manteniment i reparació 

- Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   109

- Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,  hidròmetres, 
piròstats, etc. 

- Control funcionament equips de control i mesura. 
- Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de 

caldera 
- Control funcionament de tots els elements de seguretat 
- Verificació taratge de vàlvules de seguretat.  

- Cremador  
- Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.  

- Registre del Ministeri d'Indústria 
- Verificar el control autonòmic del cremador 
- Identificació  

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en 
cremadors de combustible líquid:  
- Control de flama 
- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent 
- Tall combustible per tall de llum  

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en 
cremadors de combustibles gasosos 

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en 
cremadors de combustible  
- Control de flama 
- Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent 
- Pressòstat de mínima del gas 
- Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum  

- Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per 
motius de seguretat. 

- Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.  
- Local d'ubicació de les calderes:  

- S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE. 
- Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI. 
- S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació suficient i 

protecció contra incendis segons Codi Tècnic Edificació . 
- S'ha de verificar la presència de cartells indicadors 
- S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall subministrament 

elèctric general de la sala des de l'exterior 
- S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes 
- A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que s'exposa 

en la norma UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes de gas 
per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència superior a 70 
kW. 

- Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a la sala 
de calderes. 

- Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves 
específiques previstes al RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 
consumidors i usuaris.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan 
ubicats, especialment en instal·lacions subjectes a una posterior legalització.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Certificat de posta en marxa de fabricant  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la 
reparació o a la substitució total o parcial dels equips.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42Q112,EE42Q312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. 
Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació 
ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que 
el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, 
sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així 
com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 
entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 
les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han 
de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer 
directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 
cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una 
distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de 
l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs 
d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si 
l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre 
del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes 
s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 
paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant 
cargols autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la 
distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams 
verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams 
horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al 
que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i 
desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o 
una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  
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Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de 
radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 
m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les 
obertures d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser 
practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, 
hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir 
les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de 
malla anti-ocells o element similar. 
Ha d'estar separada:  
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo 
aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura 
mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de 
partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. 
Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 
mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament 
per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
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.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios de sección circular. Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 
conductos. Requisitos de resistencia.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 

instal·lació:  
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- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica 
diferent 

- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop 
s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament 
d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament 
tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de 
realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si 
s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-
se rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en 
cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar 
per mostreig intentant englobar les diferents zones.  
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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE4414S3,EE4419S3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes flexibles muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Capes d'alumini, fibra i PVC  
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de 

maniguets i accessoris  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.  
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes 
han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre 
nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de 
xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.  
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una 
estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat 
n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al 
que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i 
desinfecció.  
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Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o 
una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de 
radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 
m.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 

instal·lació:  
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica 

diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop 
s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament 
d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament 
tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de 
realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si 
s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-
se rígidament i quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en 
cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar 
per mostreig intentant englobar les diferents zones.  
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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE51Ç901. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa 
d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció 
disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts 
al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 
durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix 
fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 
entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 
les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, 
colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de 
complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la 
pressió de treball i la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i 
transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 
les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 
tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura 
>= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 
conductos. Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
conductos de planchas de material aislante.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE52Q13A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa 
d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes metàl·lics penjats del sostre  
- Conductes metàl·lics penjats de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes metàl·lics:  
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció 
disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts 
al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 
durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix 
fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació 
entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de 
les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
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El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 
transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a 
cada conducte.  
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha 
d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir 
els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre 
el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. 
En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.  
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons 
quina sigui la seva situació.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a 
les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es 
tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, 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 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de 
conductos. Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE61 -  AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE617542. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aïllament tèrmic per a conductes.  
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat interiorment  
- Muntat exteriorment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes  
CONDICIONS GENERALS:  
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.  
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.  
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la 
cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.  
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets 
per la cara sense recobriment.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.  
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar 
el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha 
de ser de tipus dur.  
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar 
tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci 
disminuir.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de 
brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 
protecció.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície 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 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación.  
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de 
conductos.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
EEJ6 -  FAN-COILS TIPUS CASSETE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEJ6ÇX01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Fan-coils de tipus cassette, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 
- Connexió del circuit d'aigua 
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de 
condicionament.  
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa 
corresponent.  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al 
termòstat ambient.  
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de 
quedar connectat als mateixos.  
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure 
i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la 
instal·lació.  
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 
vibracions o sorolls inacceptables.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 
l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del 
ventilador.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 
procedeixi a la seva unió.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments.  
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les 
unions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 
l'equip en cas de reparació o substitució.  
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, 
maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part 
desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.  
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions 

segons indicacions del fabricant.  
- Control específic als fan-coils:  

- Control de la situació dels fan-coils 
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i 

condensats. 
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius 

de purga.  
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels 

fan-coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals 
d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència 
de filtres.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de 
comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones.  
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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
EEJB -  CLIMATITZADORS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEJBÇ552. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Climatitzadors horitzontals, col·locats encastats en cel rasos i acoblats al 
conducte.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 
- Connexió del circuit d'aigua 
- Connexió al conducte 
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha 
de ser estanca.  
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de 
condicionament.  
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa 
corresponent.  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al 
termòstat ambient.  
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de 
quedar connectat als mateixos.  
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure 
i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar 
correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.  
Les safates que allotgen els filtres han d'obrir i tancar correctament. Ha de ser 
possible retirar la safata completament.  
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la 
instal·lació.  
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir 
vibracions o sorolls inacceptables.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 
l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del 
ventilador.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 
procedeixi a la seva unió.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments.  
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les 
unions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 
l'equip en cas de reparació o substitució.  
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Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, 
maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part 
desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.  
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
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 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions 

segons indicacions del fabricant.  
- Control específic als fan-coils:  

- Control de la situació dels fan-coils 
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i 

condensats. 
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius 

de purga.  
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels 

fan-coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals 
d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència 
de filtres.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 

consumidors i usuaris.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de 
comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones.  
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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EEK1773B,EEK1Ç807,EEK1Ç960. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu 
allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 
conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de 
brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 
terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia 
mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEKE -  TOVERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKEÇ903. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta 
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inducció muntades superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o 
horitzontals.  
S'han contemplat els següents tipus de muntatge:  
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
- Difusor modular muntat sobre conductes circulars 
- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades en extrem de tub circular 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 
- Neteja del conducte o plènum 
- Fixació del suport de les toveres al conducte 
- Col·locació de les toveres 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 
conducte. 
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser 
estanca. 
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia 
mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de 
fer l'eina. 
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEKN -  REIXES D'INTEMPERIE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKNÇ921. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica 
interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 
muntatge per mitjà del marc collat amb visos.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del 
conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEKP -  COMPORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKPÇ902,EEKP4611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de 

ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets 
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amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element 
constructiu o amb altres parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta 
que en puguin afectar el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser 
fàcilment accessibles un cop col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. 
La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus 
especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha 
de provocar vibracions o sorolls inacceptables.  
COMPORTES TALLAFOC:  
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits 
d'obra al voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó 
han de quedar reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compatible 
amb la comporta i aprovat pel fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la 
comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes 
per a eliminar les rebaves que hi puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3Ç903. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Encastats  
- Muntats a la finestra  
- Muntats en conducte  
- Muntats en teulada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   126

Extractors muntats a la finestra:  
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors encastats a la paret:  
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors muntats en conducte:  
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors de teulada:  
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici 

corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició 

corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- 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.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió 
disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el 
que li correspon.  
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de 
ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.  
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:  
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar 
entre el marc i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.  
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:  
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, 
aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor.  
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:  
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte 
rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la 
longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una 
distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç.  
EXTRACTOR DE TEULADA:  
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de 
l'extractor.  
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia 
del carener.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la 

instal·lació.  
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- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que 

l'exigida al ventilador.  
- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de 
consumidors i usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat 
(m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- 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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV25A00,EEV23A00,EEV23C00,EEV21D00,EEV26E2V. 
 
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.  
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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 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 corresponguin 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 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació 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.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 
dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 
climatitzadors, fan-coils, etc.  

- 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:  
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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.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEVG -  COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEVG2B61. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de calories, col·locats. 
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:  
- Comptadors de tipus compacte 
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els comptadors de tipus compacte:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la 

canonada) 
- Connexió de les sondes de temperatura 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del mesurador de cabal 
- Muntatge de les sondes de temperatura 
- Muntatge del comptador de calories 
- Muntatge de l'emissor 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de 
funcionament. El fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la 
fletxa que hi te gravada al cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una 
altra a la sortida amb la finalitat de regular el cabal destinat a un usuari. 
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la 
canonada. El mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de 
retorn. 
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes 
de temperatura i la resta de components de l'equip. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser 
accessibles, per aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el 
comptador i els elements que l'envolten. 
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia 
tèrmica ha d'anar muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar 
una unitat compacte amb aquest. 
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal. 
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una 
centralització de comptadors d'energia tèrmica. 
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
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 corresponguin a 
les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han 
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció 
d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es 
procedeixi a la seva unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
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-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de 
construcción.  

 
EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEVZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEVZÇ672. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, 
muntats i connectats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Armari metàl·lic de comunicacions  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT 
del fabricant.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
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 corresponguin a 
les especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments.  
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 instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFA -  TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFA14642. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per 
a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en 
canalitzacions per a soterrar, 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.)  
- 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.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió encolada  
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
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:  
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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.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà 
d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les 
unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; 
segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.  
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.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs PVC:  
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+  
- Tubs C-PVC:  
+---------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦ 
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
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: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 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.  
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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.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 
un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per 
a unir.  
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris 
adequats.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, 
l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de 
fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la.  
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.  
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.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 

traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  
- Diàmetres  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  
- Resistència al foc del material.  
- Sectorització  
- Elements, sifons i pericons.  
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament 
i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de 
l'edificació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- 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 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.  
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.  

 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151712. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 
antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161812. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, 
antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
EG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1PÇ09X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats 
superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible 
fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes 
indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que 
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hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectades als borns de la fase per pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 
condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 
y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons 

prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció 

i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació 
dels mateixos.  

- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, 

UNE-EN 61008-1)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H71J,EG21H91J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 
endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb 

els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de 
reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 
aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 
humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 
constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de 
protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 
les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22H711,EG22H911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la 

interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 
què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 
les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
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El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 
EG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2C1E12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Directament sobre paraments verticals 
- Sobre suports horitzontals 
- Sobre suports verticals 
- Suspesa de paraments horitzontals 
- En terra tècnic 
- Encastada 
- En forats d'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 
- Fixació i anivellament dels suports 
- Fixació de la safata 
- Tall als canvis de direcció i cantonades  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La 
distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats 
al parament amb tacs i cargols.  
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han 
de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de 
PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de 
tram.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312324,EG312334. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en 
tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-
2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , 
UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers 
vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, 
collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes 
han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 
d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont 
amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 
el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt 
de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 
0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de 
cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les 
caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com 
de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 
corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 
conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 
retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin 
irradiacions.  
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Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 
mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i 
en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible 
pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. 
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 
tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no 
provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció 
i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 
grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat 

al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 
EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG32B124,EG32B134. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de 
baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o 
de 300/500 V.  
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de 

poliolefines, UNE 21027  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 
conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 
retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin 
irradiacions.  
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CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat 

al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 
EN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN712643,EN711541. 
 
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  
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CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa 
elèctrica o pneumàtica.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar 
tasques de manteniment de les diferents parts.  
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, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434670. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 
analògiques i digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   148

La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la 
instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior 
elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser 
>= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el 
mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  
han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts 
de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 
ser aprovat per la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge 
adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les 
especificades al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions 
excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura 
massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado 
genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado 
genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 
Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero 
de 2004)  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2144A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que 
siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 
intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- 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  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi 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.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 



Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals                                
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

                                 

                   150

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats 
entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 
humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 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 pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han 
de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense 
afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
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.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 
estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-
lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
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 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
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, 
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aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, 
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE 
PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE 
FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE 
PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, 
DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, 
DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES 
I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2163511,K2164671. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i 
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
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 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 
intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a 
una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment 
senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un 
extintor manual contra incendis. 
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Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de 
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a 
terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat 
de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les 
condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de 
material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar 
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut 
sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, 
els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu 
funcionament, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 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.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 
peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en 
estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en 
puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 
afectades per l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals 
després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i 
pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la 
càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i 
s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set 
vegades el seu gruix.  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre 
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superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar 
prèviament el sostre.  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure 
els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin 
els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals 
en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes 
no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
 
 
Lleida, a juliol de 2020 Xavier Aberlla

Enginyer
MI Enginyeria NZEB SLP
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PR1  AMIDAMENTS 



PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
NIVELL 3 02  DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de Wilo amb regulació
electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia
ECM i regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant),
Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2)
per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima
del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5.4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

10 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6.7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

11 EFC18A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8.3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

12 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

13 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

14 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

15 EN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

16 EN711541 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

17 EEJ6ÇX01 u Fan-coil del tipus cassette, marca AIRLAN model FCLI-31, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de
2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1.9 a 1.1 kW de potència frigorífica màxima i 1.99 a 1.10 kW de potència
calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, motor inverter, nivell potencia sonora de 46 a 35
dB(A). Aletes orientables motoritades. Equipat amb comandament a distància, vàlvula de regulació, safata i
bomba de condensats. Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

18 EFA14642 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
NIVELL 3 04  VENTILACIÓ I DIFUSIÓ

1 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència motor
39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra,
materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per alumini
(Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra
de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte.
Muntat en cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis
auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

3 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

9 EEK1773B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de connexió i per a fixar al
bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de connexió i per a fixar al
bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent. Totalment instal·lada i
col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EEKNÇ921 U Reixa per a exteriors de construcció de làmines d'acer galvanitzat, marc frontal per a subjecció. Marca Trox,
model WG-985X495 o similar. Instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EEKP4611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 400 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EEJBÇ552 u Subministrament i col·locació d'unitat de recuperació de calor Airlan sèrie URC, dissenyada d'acord amb la
Directiva d'EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent d'levada
eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes
de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per extracció per complir amb la normativa actual. Construïda
amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de
cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no
decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació
acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Muntat sobre soports antivibratoris i
embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia. Inclou bateria de fred/calor de 5.75/4.25kW
(7-12ºC)/(45-50ºC) per a sistema a 2 tubs. Consum elèctric total de 1,56kW. De dimensions 1715x1920x475mm
i 395kg. Cabal d'impulsió i retorn 2.000m3/h, pressió disponible 120 Pa, cabal de recuperació entàlpica
2.000m3/h, pressió disponible 120Pa.. Amb atenuació acústica per banda d'octava, quadre de força muntat i
cablejat, filtres etc... Tot segons especificacions.Model URC020, marca Airlan o equivalent. Inclòs mà d'obra,
materials i mitjans auxiliars. Totalement instal·lat i funcionant.
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 EG1PÇ09X U Modificació quadre general de distribució per a la alimentació de fancoils i recuperador, per un total de 4 línies
monofàsiques (FC-1,FC-2,FC-3,REC-1) protegides amb interruptor magnetotèrmic de 10A i interruptor
diferencial 40A/30mA. S'inclourà contactor i selectror amb posicions 0-Auto-Manual. S'inclou borner i retolació
de circuits i selectors. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

3 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

4 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

5 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

6 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

7 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

9 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports horitzontals

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ GESTIÓ TÈCNICA

1 EEVZÇ672 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001, 100002,
100124, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

8 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

12 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

14 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

15 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

16 EE21Ç91X u Passarel·la de comunicació amb sortida BACnet i Modbus, permet la lectura de valors de la caldera així com el
control. Sortides RS485 i Ethernet/IP. Marca Viessman, model Vitogate 300 BN/MB. Inclou cables, connectors i
accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 ICF001 U Regulació i control centralitzat, format per: controlador de fan-coil (FCC), configurat com mestre; sonda de
temperatura per a impulsió per a aire primari; termòstat d'ambient (RU) multifuncional. Totalment muntat,
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb el fan-coil. 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.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

18 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2, totalmente instalado y
provado. Contiene Trafos MC3-63.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 P01250X1 Pa Ajudes ram paleta pels passos d'instal·lacions i tapar forats retirada instal·lacions existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P01250X2 Pa Ajudes pintura de repas d'instal·lacions. Inclou ma d'obra, material i medis auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P01250X3 Pa Ajudes electricitat, pel desmuntatge de lluminaries, retirada de lluminaries, neteja i tornar a muntar lluminaries
de totes les dependències del cap de planta baixa. Inclou ma d'obra, petit material i medis auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P01250X4 Pa Ajudes al desmuntatge, retirada i transport a deixalleria de la instal·lació de radiadors existent al CAP. Inclou ma
d'obra, medis auxiliars i retirada i transport a deixalleria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P01250X5 u Realització de forat de 200x250mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de conductes, inclou
cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i secció del forat. Inclou recatat posterior
per a segellar el pas de conductes  Inclou materials, ma d'obra i medis auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 P01250X6 u Realització de forat de 400x300mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de conductes, inclou
cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i secció del forat. Inclou recatat posterior
per a segellar el pas de conductes  Inclou materials, ma d'obra i medis auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,400

8 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,200

9 K2164671 m2 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,300

10 P01250X7 Pa Partida de protecció amb làmines d'escuma i plastics per a la proytecció del mobiliari i equipament existent
durant l'execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 P01250X8 u Unitat de desmuntatge i abassagament per a posterior reposició de plaques 60x60 del cel-ras existent. Inclou
també la perfileria de suport afectada.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  SISTEMA D'ENVOLVENT I CABATS EXTERIORS
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 P01251X1 U Fusteria fixa de fusta per a buit d'obra de 100x210 formada per marc de fusta de pi de 50x50mm i rastrells
horitzontals formant lames de 40x40mm separades 40mm. La fusta disposarà de tractament per a exteriors amb
1 capa de preparació base i acabat amb 2 capes de vernissat amb vernís a l'aigua tipus Sikens o equivalent.
Inclosa part proporcional de regularització de brancals amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I CABATS INTERIORS

1 E847DGJR m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat
superficial llis, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus
forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 P01250X9 Pa Partida de retirada i colocació de fusteria existent. Preparació de brancals, entapetat i remats inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P01251X0 Pa Partida de formació d'arramblador ceràmic amb rajola de valència igual a l'existent. Part proporcional de remat
de fusta  pintant com l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E614283L m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de pitxolí massís d'elaboració manual de 290x100x50 mm,
HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

AMIDAMENT DIRECTE 6,400

5 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

AMIDAMENT DIRECTE 6,400

6 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 6,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT I LEGALITZACIONS

1 JEV58704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del
RITE

AMIDAMENT DIRECTE 0,400

2 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 10,100

2 E2R6426A m3 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 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 10,100

3 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

5 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

6 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2,300

10 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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P-1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 E2R6426A m3 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 15 i fins a 20 km

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-6 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,79 €

(MENYS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 E614283L m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de pitxolí massís d'elaboració manual de
290x100x50 mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , d'una cara vista,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

59,28 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-12 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-13 E847DGJR m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm
de gruix, acabat superficial llis, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica sense
classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 15 mm de
base cada 1.2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

25,59 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 EE21Ç91X u Passarel·la de comunicació amb sortida BACnet i Modbus, permet la lectura de valors de la
caldera així com el control. Sortides RS485 i Ethernet/IP. Marca Viessman, model Vitogate
300 BN/MB. Inclou cables, connectors i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

771,95 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

29,10 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-19 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

36,22 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-20 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis auxiliars.

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

32,33 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-23 EEJ6ÇX01 u Fan-coil del tipus cassette, marca AIRLAN model FCLI-31, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1.9 a 1.1 kW de potència
frigorífica màxima i 1.99 a 1.10 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació
monofàsica de 230 V, motor inverter, nivell potencia sonora de 46 a 35 dB(A). Aletes
orientables motoritades. Equipat amb comandament a distància, vàlvula de regulació, safata i
bomba de condensats. Totalment instal·lat i funcionant.

1.098,44 €

(MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 EEJBÇ552 u Subministrament i col·locació d'unitat de recuperació de calor Airlan sèrie URC, dissenyada
d'acord amb la Directiva d'EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contracorrent d'levada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de

3.887,85 €
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filtració per extracció per complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent
estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb
pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i
aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació acústica per banda
d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Muntat sobre soports
antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia. Inclou bateria de
fred/calor de 5.75/4.25kW (7-12ºC)/(45-50ºC) per a sistema a 2 tubs. Consum elèctric total de
1,56kW. De dimensions 1715x1920x475mm i 395kg. Cabal d'impulsió i retorn 2.000m3/h,
pressió disponible 120 Pa, cabal de recuperació entàlpica 2.000m3/h, pressió disponible
120Pa.. Amb atenuació acústica per banda d'octava, quadre de força muntat i cablejat, filtres
etc... Tot segons especificacions.Model URC020, marca Airlan o equivalent. Inclòs mà
d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalement instal·lat i funcionant.

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 EEK1773B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i
fixada al bastiment

26,24 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

92,03 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-27 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

72,03 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent.
Totalment instal·lada i col·locada.

32,90 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-29 EEKNÇ921 U Reixa per a exteriors de construcció de làmines d'acer galvanitzat, marc frontal per a
subjecció. Marca Trox, model WG-985X495 o similar. Instal·lada.

182,75 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 EEKP4611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària
i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes

202,11 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-31 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions 39,47 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler &
Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

156,34 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

90,83 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-34 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

361,11 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-35 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

426,96 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 361,69 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

117,75 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 EEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
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

542,07 €

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-39 EEVZÇ672 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.136,31 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-40 EFA14642 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-41 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5.4 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6.7 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 EFC18A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8.3 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,75 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-46 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-48 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

25,51 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 EG1PÇ09X U Modificació quadre general de distribució per a la alimentació de fancoils i recuperador, per
un total de 4 línies monofàsiques (FC-1,FC-2,FC-3,REC-1) protegides amb interruptor
magnetotèrmic de 10A i interruptor diferencial 40A/30mA. S'inclourà contactor i selectror amb
posicions 0-Auto-Manual. S'inclou borner i retolació de circuits i selectors. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

2.133,68 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-54 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports
horitzontals

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-55 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-57 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-59 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2,
totalmente instalado y provado. Contiene Trafos MC3-63.

368,30 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-60 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

20,93 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

16,69 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 EN711541 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

82,73 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 EN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada

329,64 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

54,07 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-65 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

67,54 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

12,97 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

17,03 €

(DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-68 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada

884,58 €
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- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1
(VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-69 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 ICF001 U Regulació i control centralitzat, format per: controlador de fan-coil (FCC), configurat com
mestre; sonda de temperatura per a impulsió per a aire primari; termòstat d'ambient (RU)
multifuncional. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb el fan-coil.
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.

315,21 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-71 JEV58704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-72 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

41,25 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-73 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-74 K2164671 m2 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

11,10 €

(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-75 P01250X1 Pa Ajudes ram paleta pels passos d'instal·lacions i tapar forats retirada instal·lacions existents. 435,00 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

P-76 P01250X2 Pa Ajudes pintura de repas d'instal·lacions. Inclou ma d'obra, material i medis auxiliars. 420,00 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

P-77 P01250X3 Pa Ajudes electricitat, pel desmuntatge de lluminaries, retirada de lluminaries, neteja i tornar a
muntar lluminaries de totes les dependències del cap de planta baixa. Inclou ma d'obra, petit
material i medis auxiliars.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-78 P01250X4 Pa Ajudes al desmuntatge, retirada i transport a deixalleria de la instal·lació de radiadors existent
al CAP. Inclou ma d'obra, medis auxiliars i retirada i transport a deixalleria.

460,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-79 P01250X5 u Realització de forat de 200x250mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de
conductes, inclou cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i
secció del forat. Inclou recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars

110,00 €

(CENT DEU EUROS)

P-80 P01250X6 u Realització de forat de 400x300mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de
conductes, inclou cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i
secció del forat. Inclou recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-81 P01250X7 Pa Partida de protecció amb làmines d'escuma i plastics per a la proytecció del mobiliari i
equipament existent durant l'execució dels treballs.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-82 P01250X8 u Unitat de desmuntatge i abassagament per a posterior reposició de plaques 60x60 del cel-ras
existent. Inclou també la perfileria de suport afectada.

5,00 €

(CINC EUROS)

P-83 P01250X9 Pa Partida de retirada i colocació de fusteria existent. Preparació de brancals, entapetat i remats
inclosos

225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-84 P01251X0 Pa Partida de formació d'arramblador ceràmic amb rajola de valència igual a l'existent. Part
proporcional de remat de fusta  pintant com l'existent.

615,00 €

(SIS-CENTS QUINZE EUROS)

P-85 P01251X1 U Fusteria fixa de fusta per a buit d'obra de 100x210 formada per marc de fusta de pi de
50x50mm i rastrells horitzontals formant lames de 40x40mm separades 40mm. La fusta
disposarà de tractament per a exteriors amb 1 capa de preparació base i acabat amb 2
capes de vernissat amb vernís a l'aigua tipus Sikens o equivalent. Inclosa part proporcional
de regularització de brancals amb morter.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-86 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques 750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,21 €

Altres conceptes 20,21000 €

P-2 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-3 E2R6426A m3 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 15 i fins a 20 km

9,86 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-4 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,79 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,98 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,63 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,32 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,32000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-10 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,22 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 E614283L m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de pitxolí massís d'elaboració manual de
290x100x50 mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , d'una cara vista,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

59,28 €

B0F21252 u Pitxolí d'elaboració manual de 290x100x50 mm,de cara vista, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

17,19000 €

Altres conceptes 42,09000 €

P-12 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

6,04 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-13 E847DGJR m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm
de gruix, acabat superficial llis, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica sense
classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 15 mm de
base cada 1.2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

25,59 €

B842BKC1 m2 Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, acabat superficial llis, amb
cantell recte (A) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.1 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc
A2-s1,d0

12,48000 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,81000 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-14 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,23000 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-15 EE21Ç91X u Passarel·la de comunicació amb sortida BACnet i Modbus, permet la lectura de valors de la
caldera així com el control. Sortides RS485 i Ethernet/IP. Marca Viessman, model Vitogate
300 BN/MB. Inclou cables, connectors i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

771,95 €

BE21Ç91X u Passarel·la de comunicació amb sortida BACnet i Modbus, permet la lectura de valors de la
caldera així com el control. Sortides RS485 i Ethernet/IP. Marca Viessman, model Vitogate
300 BN/MB. Inclou cables, connectors i accesoris.

698,00000 €

Altres conceptes 73,95000 €

P-16 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,98 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,79000 €
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BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

3,03000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-17 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,35 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,43000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,62000 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-18 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

29,10 €

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

5,86000 €

Altres conceptes 23,24000 €

P-19 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

36,22 €

BE4419S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos
definits

12,98000 €

Altres conceptes 23,24000 €

P-20 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis auxiliars.

17,66 €

B7C4Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar.

12,16000 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-21 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

32,33 €

BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb
unió baioneta

10,21000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,21000 €

Altres conceptes 20,91000 €

P-22 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.

7,20 €

B7C933B0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres

2,51000 €

Altres conceptes 4,69000 €

P-23 EEJ6ÇX01 u Fan-coil del tipus cassette, marca AIRLAN model FCLI-31, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1.9 a 1.1 kW de potència
frigorífica màxima i 1.99 a 1.10 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació
monofàsica de 230 V, motor inverter, nivell potencia sonora de 46 a 35 dB(A). Aletes
orientables motoritades. Equipat amb comandament a distància, vàlvula de regulació, safata i
bomba de condensats. Totalment instal·lat i funcionant.

1.098,44 €

BEJ6ÇX01 u Fan-coil del tipus cassette, marca AIRLAN model FCLI-31, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 1.9 a 1.1 kW de potència
frigorífica màxima i 1.99 a 1.10 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació
monofàsica de 230 V, motor inverter, nivell potencia sonora de 46 a 35 dB(A). Aletes
orientables motoritades. Equipat amb comandament a distància, vàlvula de regulació, safata i

912,53000 €
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bomba de condensats

Altres conceptes 185,91000 €

P-24 EEJBÇ552 u Subministrament i col·locació d'unitat de recuperació de calor Airlan sèrie URC, dissenyada
d'acord amb la Directiva d'EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques
d'alumini a contracorrent d'levada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de
filtració per extracció per complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent
estanqueïtat, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb
pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i
aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació acústica per banda
d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions
susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Muntat sobre soports
antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia. Inclou bateria de
fred/calor de 5.75/4.25kW (7-12ºC)/(45-50ºC) per a sistema a 2 tubs. Consum elèctric total de
1,56kW. De dimensions 1715x1920x475mm i 395kg. Cabal d'impulsió i retorn 2.000m3/h,
pressió disponible 120 Pa, cabal de recuperació entàlpica 2.000m3/h, pressió disponible
120Pa.. Amb atenuació acústica per banda d'octava, quadre de força muntat i cablejat, filtres
etc... Tot segons especificacions.Model URC020, marca Airlan o equivalent. Inclòs mà
d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalement instal·lat i funcionant.

3.887,85 €

Altres conceptes 3.887,85000 €

P-25 EEK1773B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i
fixada al bastiment

26,24 €

BEK1773B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per
a fixar al bastiment

12,29000 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-26 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

92,03 €

BEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

76,00000 €

Altres conceptes 16,03000 €

P-27 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

72,03 €

BEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

56,00000 €

Altres conceptes 16,03000 €

P-28 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent.
Totalment instal·lada i col·locada.

32,90 €

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada
suspesa al sostre

0,38000 €

BEKEÇ903 u Boca de ventilació LVS-125 18,78000 €

Altres conceptes 13,74000 €

P-29 EEKNÇ921 U Reixa per a exteriors de construcció de làmines d'acer galvanitzat, marc frontal per a
subjecció. Marca Trox, model WG-985X495 o similar. Instal·lada.

182,75 €
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BEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495 O SIMILAR.

169,01000 €

Altres conceptes 13,74000 €

P-30 EEKP4611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària
i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes

202,11 €

BEKP4610 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària
i 400 mm d'alçària

183,52000 €

Altres conceptes 18,59000 €

P-31 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions 39,47 €

BEKPÇ902 m² Conjunt de sacs intumiscents. 12,00000 €

Altres conceptes 27,47000 €

P-32 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler &
Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

156,34 €

BEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 100 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 35 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 marca Soler & Palau o
equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

142,60000 €

Altres conceptes 13,74000 €

P-33 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

90,83 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 62,93000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-34 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

361,11 €

BEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge 333,21000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-35 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

426,96 €

BEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge 399,06000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-36 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 361,69 €

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge 333,79000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-37 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

117,75 €

BEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge

89,85000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-38 EEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
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

542,07 €
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BEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
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, apte per a
muntatge vertical u horitzontal

534,85000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-39 EEVZÇ672 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.136,31 €

BEVZÇ672 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.

2.678,11000 €

Altres conceptes 458,20000 €

P-40 EFA14642 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,30 €

BFWA1440 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

0,20000 €

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

0,38000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,34000 €

BFYA1440 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,04000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-41 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5.4 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,85 €

BFC16A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5.4 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

2,39000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,47000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,58000 €

Altres conceptes 3,21000 €

P-42 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6.7 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,43 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,26000 €

BFC17A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6.7 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

3,86000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,58000 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-43 EFC18A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8.3 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,79 €

BFC18A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8.3 mm, sèrie S 2.5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

6,09000 €
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BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 2,03000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,64000 €

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

Altres conceptes 3,66000 €

P-44 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,75 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,49000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,22000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-45 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,59 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,22000 €

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

5,33000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-46 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,95 €

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,23000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,22000 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-47 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

13,70 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,65000 €

Altres conceptes 10,73000 €

P-48 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

25,51 €

BG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

8,21000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

Altres conceptes 16,98000 €

P-49 EG1PÇ09X U Modificació quadre general de distribució per a la alimentació de fancoils i recuperador, per
un total de 4 línies monofàsiques (FC-1,FC-2,FC-3,REC-1) protegides amb interruptor
magnetotèrmic de 10A i interruptor diferencial 40A/30mA. S'inclourà contactor i selectror amb
posicions 0-Auto-Manual. S'inclou borner i retolació de circuits i selectors. Inclòs mà d'obra,

2.133,68 €
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materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

BG1PÇ09X U Modificació quadre general de distribució per a la alimentació de fancoils i recuperador, per
un total de 4 línies monofàsiques (FC-1,FC-2,FC-3,REC-1) protegides amb interruptor
magnetotèrmic de 10A i interruptor diferencial 40A/30mA. S'inclourà contactor i selectror amb
posicions 0-Auto-Manual. S'inclou borner i retolació de circuits i selectors. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars

1.732,40000 €

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,96000 €

Altres conceptes 366,32000 €

P-50 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,74 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,60000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-51 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,65 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

5,34000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-52 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,51 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,69000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-53 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,20 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,38000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-54 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports
horitzontals

19,07 €

BGY210D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,80000 €

BGW2108D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària

1,14000 €

BG2C10E0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm 9,24000 €

Altres conceptes 5,89000 €

P-55 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

1,57 €
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fums, col·locat en tub

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,87000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-56 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,89 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,19000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-57 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,91 €

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,21000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-58 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,04 €

BG32B130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,34000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-59 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2,
totalmente instalado y provado. Contiene Trafos MC3-63.

368,30 €

BG52ÇX01 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR tipo CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2:
Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en
carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Otras características son:
Medición de corriente .../5 ó .../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV, formato carril DIN de tan solo 3
módulos, montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador (M5ZZF1), comunicación
RS-485 (Modbus/RTU), dispone de dos salidas de transistor (programables), con tecnología
ITF: protección de aislamiento galvánica, según tipo, selección de parámetros a visualizar ,
selección de página por defecto, alimentación universal (opcional), precintable.

242,00000 €

BG52ÇX02 Ud Transformadores de corriente eficientes trifásicos trafo CIRCUITOR tipo MC3-63: Compatible
con la gama de productos MC de CIRCUTOR: CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C,
CVM-B, CDP-0, CDP-G. Coriente máxima 63 A, diámetro interior 7,1 mm. Frecuencia 50/60
Hz, tensión de aislamiento 3kVc.a., Corriente térmica de cortocircuito 60 In, corriente
dinámica 2,5 Inth, tensión más elevada para el material 0,72 kVc.a., clase 0,5, clase térmica
B (130ºC), tipo de encapsulado Plástico V0 autoextinguible, factor de seguridad Fs 5 , bornes
secundarios precintables i terminales secundarios IP 20. Norma IEC 60044-1.

77,00000 €

Altres conceptes 49,30000 €

P-60 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

20,93 €

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt

13,26000 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-61 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

16,69 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,53000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-62 EN711541 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

82,73 €
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BN711541 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

72,03000 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-63 EN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada

329,64 €

BN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat
a la vàlvula

316,62000 €

Altres conceptes 13,02000 €

P-64 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

54,07 €

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

45,82000 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-65 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

67,54 €

BNC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

59,29000 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-66 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

12,97 €

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de
diàmetre

5,41000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-67 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

17,03 €

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de
diàmetre

7,87000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-68 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)

884,58 €
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coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç800 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora
de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i
regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta
per a totes les aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial environment
(C2)
alimentació elèctrica               : 1

793,00000 €

Altres conceptes 91,58000 €

P-69 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,65 €

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

0,95000 €
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Altres conceptes 0,70000 €

P-70 ICF001 U Regulació i control centralitzat, format per: controlador de fan-coil (FCC), configurat com
mestre; sonda de temperatura per a impulsió per a aire primari; termòstat d'ambient (RU)
multifuncional. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb el fan-coil.
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.

315,21 €

MT35AIA090M m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció
IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

2,55000 €

MT35CUN040 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 21031-3.

1,56000 €

MT42CNT100 U Termòstat ambient (RU) multifuncional, amb sonda de temperatura incorporada i display
digital per a ajustament i visualització de temperatura, mode de funcionament i velocitat de
ventilació.

60,00000 €

MT42CNT110 U Sonda de temperatura d'impulsió. 12,00000 €

MT42CNT090 U Controlador de fan-coil (FCC), configurat com mestre, amb acció proporcional sobre vàlvula i
gestió automàtica de fins a 3 velocitats de ventilació, entrada digital amb funció configurable
des de controlador central del sistema.

172,00000 €

Altres conceptes 67,10000 €

P-71 JEV58704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

600,00 €

BVAE8704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

41,25 €

Altres conceptes 41,25000 €

P-73 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-74 K2164671 m2 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

11,10 €

Altres conceptes 11,10000 €

P-75 P01250X1 Pa Ajudes ram paleta pels passos d'instal·lacions i tapar forats retirada instal·lacions existents. 435,00 €

Sense descomposició 435,00000 €

P-76 P01250X2 Pa Ajudes pintura de repas d'instal·lacions. Inclou ma d'obra, material i medis auxiliars. 420,00 €

Sense descomposició 420,00000 €

P-77 P01250X3 Pa Ajudes electricitat, pel desmuntatge de lluminaries, retirada de lluminaries, neteja i tornar a
muntar lluminaries de totes les dependències del cap de planta baixa. Inclou ma d'obra, petit
material i medis auxiliars.

500,00 €
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Sense descomposició 500,00000 €

P-78 P01250X4 Pa Ajudes al desmuntatge, retirada i transport a deixalleria de la instal·lació de radiadors existent
al CAP. Inclou ma d'obra, medis auxiliars i retirada i transport a deixalleria.

460,00 €

Sense descomposició 460,00000 €

P-79 P01250X5 u Realització de forat de 200x250mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de
conductes, inclou cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i
secció del forat. Inclou recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-80 P01250X6 u Realització de forat de 400x300mm en paret de maó massís de 15cm de gruix pel pas de
conductes, inclou cèrcol de reforç a base de pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i
secció del forat. Inclou recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-81 P01250X7 Pa Partida de protecció amb làmines d'escuma i plastics per a la proytecció del mobiliari i
equipament existent durant l'execució dels treballs.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-82 P01250X8 u Unitat de desmuntatge i abassagament per a posterior reposició de plaques 60x60 del cel-ras
existent. Inclou també la perfileria de suport afectada.

5,00 €

Sense descomposició 5,00000 €

P-83 P01250X9 Pa Partida de retirada i colocació de fusteria existent. Preparació de brancals, entapetat i remats
inclosos

225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-84 P01251X0 Pa Partida de formació d'arramblador ceràmic amb rajola de valència igual a l'existent. Part
proporcional de remat de fusta  pintant com l'existent.

615,00 €

Sense descomposició 615,00000 €

P-85 P01251X1 U Fusteria fixa de fusta per a buit d'obra de 100x210 formada per marc de fusta de pi de
50x50mm i rastrells horitzontals formant lames de 40x40mm separades 40mm. La fusta
disposarà de tractament per a exteriors amb 1 capa de preparació base i acabat amb 2
capes de vernissat amb vernís a l'aigua tipus Sikens o equivalent. Inclosa part proporcional
de regularització de brancals amb morter.

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-86 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques 750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

NIVELL 3 02 DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos
Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de Wilo amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la
càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial
variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar
les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada
PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN
16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6
(execució PN 16 segons EN 1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 /
residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012
/ industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1  (P - 68)

884,58 1,000 884,58

2 EEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per
a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25
mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda 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 (P - 38)

542,07 1,000 542,07

3 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 60)

20,93 11,000 230,23

4 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada

16,69 1,000 16,69

EUR
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superficialment (P - 61)

5 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P -
65)

67,54 1,000 67,54

6 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i
Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada (P - 64)

54,07 11,000 594,77

7 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 66)

12,97 11,000 142,67

8 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 67)

17,03 1,000 17,03

9 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5.4 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 41)

6,85 98,000 671,30

10 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6.7 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 42)

9,43 44,000 414,92

11 EFC18A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8.3 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 43)

12,79 38,000 486,02

12 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 44)

9,75 98,000 955,50

13 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 45)

10,59 44,000 465,96

14 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 46)

11,95 38,000 454,10

15 EN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 63)

329,64 1,000 329,64

16 EN711541 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 62)

82,73 11,000 910,03

17 EEJ6ÇX01 u Fan-coil del tipus cassette, marca AIRLAN model FCLI-31, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de
sortida d'aire, de 1.9 a 1.1 kW de potència frigorífica màxima i 1.99 a
1.10 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica
de 230 V, motor inverter, nivell potencia sonora de 46 a 35 dB(A).
Aletes orientables motoritades. Equipat amb comandament a
distància, vàlvula de regulació, safata i bomba de condensats.
Totalment instal·lat i funcionant.  (P - 23)

1.098,44 11,000 12.082,84

18 EFA14642 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 40)

6,30 66,000 415,80

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 19.681,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

NIVELL 3 04 VENTILACIÓ I DIFUSIÓ

EUR
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1 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90
m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència motor 39 W, protecció IP-44.
Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler & Palau o equivalent.
Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 32)

156,34 2,000 312,68

2 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de
vidre d'alta densitat, revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra
de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L
d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en
cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar. Inclòs ma
d'obra petit material i medis auxiliars. (P - 20)

17,66 190,000 3.355,40

3 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 21)

32,33 3,000 96,99

4 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 16)

13,98 8,000 111,84

5 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 17)

13,35 16,000 213,60

6 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 18)

29,10 11,000 320,10

7 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 19)

36,22 4,000 144,88

8 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix
amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma
d'obra i petit material. (P - 22)

7,20 190,000 1.368,00

9 EEK1773B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment (P - 25)

26,24 11,000 288,64

10 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment (P - 26)

92,03 1,000 92,03

11 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment (P - 27)

72,03 1,000 72,03

12 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox
o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada. (P - 28)

32,90 1,000 32,90

13 EEKNÇ921 U Reixa per a exteriors de construcció de làmines d'acer galvanitzat,
marc frontal per a subjecció. Marca Trox, model WG-985X495 o
similar. Instal·lada. (P - 29)

182,75 2,000 365,50

14 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos
d'instal·lacions (P - 31)

39,47 1,000 39,47

15 EEKP4611 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 30)

202,11 2,000 404,22

16 EEJBÇ552 u Subministrament i col·locació d'unitat de recuperació de calor Airlan
sèrie URC, dissenyada d'acord amb la Directiva d'EcoDesign ErP
2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contracorrent
d'levada eficàcia per aconseguir rendiments secs superiors al 80%,
ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a
impulsió i una etapa de filtració per extracció per complir amb la
normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de
25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanqueïtat, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20
micres d'espessor, no decolorable, xapa galvanitzada interior i

3.887,85 1,000 3.887,85

EUR
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aïllament de poliuretà injectat (42 kg / m3) per obtenir una atenuació
acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells
d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió
i safata de condensats amb descàrrega lateral. Muntat sobre soports
antivibratoris i embocat mitjançant junta antivibratoria, bancada propia.
Inclou bateria de fred/calor de 5.75/4.25kW (7-12ºC)/(45-50ºC) per a
sistema a 2 tubs. Consum elèctric total de 1,56kW. De dimensions
1715x1920x475mm i 395kg. Cabal d'impulsió i retorn 2.000m3/h,
pressió disponible 120 Pa, cabal de recuperació entàlpica 2.000m3/h,
pressió disponible 120Pa.. Amb atenuació acústica per banda
d'octava, quadre de força muntat i cablejat, filtres etc... Tot segons
especificacions.Model URC020, marca Airlan o equivalent. Inclòs mà
d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalement instal·lat i funcionant.
(P - 24)

TOTAL NIVELL 3 01.01.04 11.106,13

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 EG1PÇ09X U Modificació quadre general de distribució per a la alimentació de
fancoils i recuperador, per un total de 4 línies monofàsiques
(FC-1,FC-2,FC-3,REC-1) protegides amb interruptor magnetotèrmic de
10A i interruptor diferencial 40A/30mA. S'inclourà contactor i selectror
amb posicions 0-Auto-Manual. S'inclou borner i retolació de circuits i
selectors. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment
muntat i en funcionament. (P - 49)

2.133,68 1,000 2.133,68

2 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 57)

0,91 180,000 163,80

3 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 58)

1,04 110,000 114,40

4 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
55)

1,57 120,000 188,40

5 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
56)

1,89 120,000 226,80

6 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 52)

1,51 55,000 83,05

7 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 53)

2,20 25,000 55,00

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 50)

4,74 22,000 104,28

9 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 51)

7,65 5,000 38,25

10 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 47)

13,70 12,000 164,40

EUR
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11 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 48)

25,51 4,000 102,04

12 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment,
muntada sobre suports horitzontals (P - 54)

19,07 25,000 476,75

TOTAL Capítol 01.02 3.850,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ GESTIÓ TÈCNICA

1 EEVZÇ672 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca,selectors, bornes,
reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs
100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment
instal·lat i funcionant. (P - 39)

3.136,31 1,000 3.136,31

2 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 36)

361,69 1,000 361,69

3 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 34)

361,11 1,000 361,11

4 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 35)

426,96 1,000 426,96

5 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 33)

90,83 2,000 181,66

6 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector
hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat (P - 37)

117,75 10,000 1.177,50

7 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 52)

1,51 120,000 181,20

8 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 53)

2,20 50,000 110,00

9 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 50)

4,74 30,000 142,20

10 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 51)

7,65 10,000 76,50

11 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 47)

13,70 11,000 150,70

12 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 48)

25,51 3,000 76,53

13 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
56)

1,89 120,000 226,80

14 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
55)

1,57 230,000 361,10

15 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador

1,65 75,000 123,75

EUR
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de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 69)

16 EE21Ç91X u Passarel·la de comunicació amb sortida BACnet i Modbus, permet la
lectura de valors de la caldera així com el control. Sortides RS485 i
Ethernet/IP. Marca Viessman, model Vitogate 300 BN/MB. Inclou
cables, connectors i accesoris. Totalment instal·lat i en funcionament.
(P - 15)

771,95 1,000 771,95

17 ICF001 U Regulació i control centralitzat, format per: controlador de fan-coil
(FCC), configurat com mestre; sonda de temperatura per a impulsió
per a aire primari; termòstat d'ambient (RU) multifuncional. Totalment
muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat.
Connexionat amb el fan-coil. 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.
(P - 70)

315,21 11,000 3.467,31

18 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM
MINI-MC-ITF-RS485-C2, totalmente instalado y provado. Contiene
Trafos MC3-63. (P - 59)

368,30 1,000 368,30

TOTAL Capítol 01.07 11.701,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P01250X1 Pa Ajudes ram paleta pels passos d'instal·lacions i tapar forats retirada
instal·lacions existents. (P - 75)

435,00 1,000 435,00

2 P01250X2 Pa Ajudes pintura de repas d'instal·lacions. Inclou ma d'obra, material i
medis auxiliars. (P - 76)

420,00 1,000 420,00

3 P01250X3 Pa Ajudes electricitat, pel desmuntatge de lluminaries, retirada de
lluminaries, neteja i tornar a muntar lluminaries de totes les
dependències del cap de planta baixa. Inclou ma d'obra, petit material i
medis auxiliars. (P - 77)

500,00 1,000 500,00

4 P01250X4 Pa Ajudes al desmuntatge, retirada i transport a deixalleria de la
instal·lació de radiadors existent al CAP. Inclou ma d'obra, medis
auxiliars i retirada i transport a deixalleria. (P - 78)

460,00 1,000 460,00

5 P01250X5 u Realització de forat de 200x250mm en paret de maó massís de 15cm
de gruix pel pas de conductes, inclou cèrcol de reforç a base de
pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i secció del forat. Inclou
recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars (P - 79)

110,00 18,000 1.980,00

6 P01250X6 u Realització de forat de 400x300mm en paret de maó massís de 15cm
de gruix pel pas de conductes, inclou cèrcol de reforç a base de
pletina d'acer galvanitzat del gruix del mur i secció del forat. Inclou
recatat posterior per a segellar el pas de conductes Inclou materials,
ma d'obra i medis auxiliars (P - 80)

150,00 2,000 300,00

7 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 72)

41,25 1,400 57,75

8 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 73)

7,07 2,200 15,55

9 K2164671 m2 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 (P - 74)

11,10 3,300 36,63

10 P01250X7 Pa Partida de protecció amb làmines d'escuma i plastics per a la
proytecció del mobiliari i equipament existent durant l'execució dels
treballs. (P - 81)

250,00 1,000 250,00

EUR
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11 P01250X8 u Unitat de desmuntatge i abassagament per a posterior reposició de
plaques 60x60 del cel-ras existent. Inclou també la perfileria de suport
afectada. (P - 82)

5,00 120,000 600,00

TOTAL Capítol 01.08 5.054,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 SISTEMA D'ENVOLVENT I CABATS EXTERIORS

1 P01251X1 U Fusteria fixa de fusta per a buit d'obra de 100x210 formada per marc
de fusta de pi de 50x50mm i rastrells horitzontals formant lames de
40x40mm separades 40mm. La fusta disposarà de tractament per a
exteriors amb 1 capa de preparació base i acabat amb 2 capes de
vernissat amb vernís a l'aigua tipus Sikens o equivalent. Inclosa part
proporcional de regularització de brancals amb morter. (P - 85)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Capítol 01.09 550,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I CABATS INTERIORS

1 E847DGJR m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de
600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial llis, amb cantell
recte, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons
UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de T
invertida de 15 mm de base cada 1.2 m fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m i amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P -
13)

25,59 40,000 1.023,60

2 P01250X9 Pa Partida de retirada i colocació de fusteria existent. Preparació de
brancals, entapetat i remats inclosos (P - 83)

225,00 1,000 225,00

3 P01251X0 Pa Partida de formació d'arramblador ceràmic amb rajola de valència
igual a l'existent. Part proporcional de remat de fusta pintant com
l'existent. (P - 84)

615,00 1,000 615,00

4 E614283L m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de pitxolí massís
d'elaboració manual de 290x100x50 mm, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1 , d'una cara vista, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 11)

59,28 6,400 379,39

5 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 12)

6,04 6,400 38,66

6 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)

4,52 6,400 28,93

TOTAL Capítol 01.10 2.310,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT I LEGALITZACIONS

1 JEV58704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 71)

600,00 0,400 240,00

2 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les
instal·lacions tèrmiques (P - 86)

750,00 1,000 750,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.11 990,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

6,52 10,100 65,85

2 E2R6426A m3 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 15 i fins a 20 km
(P - 3)

9,86 10,100 99,59

3 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

20,21 8,000 161,68

4 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

3,98 0,500 1,99

5 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

5,22 0,500 2,61

6 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

3,63 0,000 0,00

7 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

4,58 3,000 13,74

8 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

2,32 2,000 4,64

9 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-29,79 2,300 -68,52

10 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

18,00 2,000 36,00

TOTAL Capítol 01.12 317,58

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES 30.787,82

Capítol 01.02  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 3.850,85

Capítol 01.07  INSTAL·LACIÓ GESTIÓ TÈCNICA 11.701,57

Capítol 01.08  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 5.054,93

Capítol 01.09  SISTEMA D'ENVOLVENT I CABATS EXTERIORS 550,00

Capítol 01.10  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I CABATS INTERIORS 2.310,58

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT I LEGALITZACIONS 990,00

Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 317,58

Obra 01 Pressupost 01 55.563,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.563,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 55.563,33

55.563,33

euros
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PR6  PRESSUPOST DE CONTRACTE 

 



PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 55.563,33

13 % Despeses Generals SOBRE 55.563,33...................................................................... 7.223,23

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.563,33............................................................................ 3.333,80

Subtotal 66.120,36

2 % Seguretat i salut SOBRE 66.120,36.............................................................................. 1.322,41

21 % IVA SOBRE 67.442,77................................................................................................. 14.162,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 81.605,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS )

Xavier Abella
Enginyer
MI Enginyeria NZEB, S.L.P.

Lleida, maig de 2020

usuari
Signatura Xavier
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1. DADES DE L'OBRA 

 

1.1.- Tipus d'obra 

Reforma de les instalꞏlacions tèrmiques del centre mèdic de Sant Julià de Vilatorta, 

retirant la instalꞏlació de radiadors existent i instalꞏlant un nou sistema de climatització amb 

fancoils i recuperadors per a la ventilació. La Producció de clima serà existent i es 

compartirà ambles dependències de Biblioteca Municipal que ocuparà la resta de l’edifici. 

1.2.- Emplaçament 

C/ Avinguda de Montserrat, 18, Sant Julià de Vilatorta; 08504 (Barcelona). 

1.3.- Superfície construïda afectada 

853,39 m2 

1.4.- Promotor 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Plaça Marquès de la Quadra, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

P-0821800-J 

1.5.- Autor del projecte d'execució 

MI ENGINYERIA NZEB, SLP 

C/ Jaume II, 3 bis, altell D 

25001 Lleida 

Xavier Abella , Enginyer de Telecomunicació, colꞏlegiat núm. 9.474 

 

1.6.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

MI ENGINYERIA NZEB, SLP 

C/ Jaume II, 3 bis, altell D 

25001 Lleida 

Xavier Abella , Enginyer de Telecomunicació, colꞏlegiat núm. 9.474 

 

2.- DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Plata baixa i semisoterrani d’una parcelꞏla situada en zona urbana  
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3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1.- INTRODUCCIÓ 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per tal d'efectuar quan pertoqui, amb les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per a proporcionar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per tal de dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament, conforme al Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

Sobre la base de l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció 

Facultativa. En el cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació de l'Administració corresponent. 

 

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball existeixi un Llibre d'Incidències per 

el seguiment del Pla. Qualsevol anotació que es realitzi al Llibre d'Incidències haurà de 

posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el pla de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda què, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractista i 

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans de l'inici dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'apertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'anar 

acompanyada del Pla de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut, durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas de percebre un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà detenir la obra parcial o totalment, fent comunicació a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, al subcontractista i als representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11è). 

 

 

3.2.- . PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva continguts a l'article 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, 

de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars 

 

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

instalꞏlacions dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb l'objectiu de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

 

h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

 dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 
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i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi  a l'obra o a prop del lloc de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord als 

següents principis generals: 

 

a) Evitar els riscos 

 

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar 

 

c) Combatre els riscos en el seu origen 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en allò que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes d'aquest a la 

salut 

 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 

f) Substituir allò més perillós  per allò que tingui poc o cap perill 

 

g) Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

 

h) Adoptar mesures que posin davant la protecció colꞏlectiva a la individual 

 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les tasques 
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3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de 

risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es 

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 

sigui substancialment inferior a la dels que es pretengui controlar i no existeixin alternatives 

més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball, l'empres respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte als socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació dels seu treball personal 

 

 

3.3.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns d'ells 

poden donar-se durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

treballs. 

 

Haurà de tenir-se especial atenció als riscos més usuals a les obres, com per exemple 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura 

més idònia segons el treball que es realitzi. 

 

A més,  hom haurà de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i procurar minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos 

relacionats hauran de tenir-se en compte en els previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment,...) 

 

3.4.- MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellament, xoca amb altres vehicles, ... 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministreu públic (aigua, llum, gas ...) 
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- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues ...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.4.1.- TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministreu públic (aigua, llum, gas ...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.4.2.- ENDERROCS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministreu públic (aigua, llum, gas ...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Errades d'estructura 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.4.3.- MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministreu públic (aigua, llum, gas ...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniments i/o desplaçaments de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

3.4.4.- FONAMENTS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministreu públic (aigua, llum, gas ...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniments i/o desplaçaments de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/0 caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Errades d'encofrats 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

3.4.5.- ESTRUCTURA 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministre públic (aigua, llum, gas ...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniments i/o desplaçaments de terres i/o roques 



 

MI Enginyeria NZEB          Tel.973098239            C/ Jaume II, 3 bis altell D             25001 Lleida 

 

Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

9

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/0 caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Errades d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 

 

3.4.6.- RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.4.7.- COBERTA 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministre públic (aigua, llum, gas ...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de màstils i antenes 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques 

 

3.4.8.- REVESTIMENTS I ACABATS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministre públic (aigua, llum, gas ...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Bolcada de materials amuntegats 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques 

 

3.4.9.- INSTALꞏLACIONS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministre públic (aigua, llum, gas ...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous negres 



 

MI Enginyeria NZEB          Tel.973098239            C/ Jaume II, 3 bis altell D             25001 Lleida 

 

Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

Reforma climatització consultori local Sant Julià de Vilatorta Juliol/2020

11

- Contactes elèctrics directes i indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de màstils i antenes 

 

3.4.10.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus d'ensorrament, enfonsament o caiguda d'alçada, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 

l'entorn del lloc de treball 
 

2 Treballs en els que l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o per els que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible 
 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per els que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4 Treballs en les proximitats  de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis 
 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 

8Treballs realitzats en caixes d'aire comprimit 
 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

3.5.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general es preferirà l’ús de les proteccions colꞏlectives davant de les 

individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. Per un altra banda, els mitjans de protecció hauran de ser 

homologats segons la normativa vigent. 

 

Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per els previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment ...) 
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3.5.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

 - Organització i planificació dels treballs per tal d'evitar interferències entre els diferents 

treballs i circulacions dins de l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com als vials exteriors  

- Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per el pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents 

- Els elements de les instalꞏlacions han de dur les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frens, bloqueig, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes, ...) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'entibat i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

- Colꞏlocació de malles electrosoldades en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per tal d'evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions per a l'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials a les plantes altes 

 

3.5.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades en les que no existeixin sistemes fixes de protecció, hauran 

d'establir-se punts d'ancoratge segurs per tal de poder subjectar el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual és obligatòria 

- Utilització de guants homologats per tal d'evitat el contacte directe amb materials agressius 

i minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari, en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministre d'aire 

 

 

3.5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas de que les tanques envaeixin la 

calçada s'haurà de preveure un pas protegir per a la circulació de vianants. Les tanques han 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació als 

vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per tal d'evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

3.6.- PRIMERS AUXILIS  

Es disposarà d'una farmaciola el contingut de la qual serà aquell que especifiqui la normativa 

vigent. 

S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als que s'haurà de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra, i en un lloc prou visible, d'una 

llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 

etc, per tal de garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

3.7.- NORMATIVA APLICABLE 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
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Transposición de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene 

en proyectos de edificación y obras públicas 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei amb les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítulo 1 excluye las obras de protección pero el RD 1627/1997 hace referencia en 

cuanto a escaleras de mano. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

  

-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 
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- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de Enero de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Corrección de erratas: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene 

Corrección de erratas: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
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- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación 

y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89); Protección a los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Corrección de erratas: BOE: 06/04/71 

Modificación:  BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 

Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  

 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificación: BOE: 25/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 

Modificación: BOE: 27/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificación: BOE: 28/10/75              

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificación: BOE: 29/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificación: BOE: 30/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificación: BOE: 01/11/75 

 

- Normativa de Ámbito local (ordenanzas municipales). 

 

 

 

 

Lleida, a juliol de 2020 Xavier Aberlla
Enginyer

MI Enginyeria NZEB SLP
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