
2D6

DOCUMENT NÚMERO 2.  AMIDAMENTS I PRESSUPOST

2.1 AMIDAMENTS

2.2 QUADRE DE PREUS

2.3 PRESSUPOST

2.4 RESUM PRESSUPOST





2.1 AMIDAMENTS





IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL OC OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                     

E0101        UT  Retirada puntual d'instal·lacions                               

Retirada puntual d'instal·lacions, amb mitjans mecànics, i càrrega de
runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes dins la pròpia
obra, taxes i transport a abocador.

1 1,000

1,000

E0104        UT  Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor, de

Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor de fà-
brica de ceràmica de 15cm de gruix, de mides 50x40cm, amb mitjans
mecànics i manuals, inclou col·locació de llinda amb perfil metàl·lic ti-
pus HEB100 i remat de tot el perímetre. Inclosa la retirada de la runa i
la seva càrrega a camió o contenidor, transport dins la pròpia obra,
taxes i transport a abocador.

Recuperadors 5 2,000 10,000

10,000

E0105        UT  Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de

Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de
gruix, de dimensions 90x210cm,  col·locació de llinda amb perfil me-
tàl·lic HEB100 i p.proporcional d'apuntalament. Amb mitjans manuals i
mecànics, i càrrega de runa sobre camió o contenidor, Inclou trans-
port de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

escala Y 1 1,000
escala X 1 1,000

2,000

E0106        UT  Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó c

Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó ce-
ràmic. Inclou les següents feines:
- Tapiat d'obertura amb maó ceràmic agafat amb morter de ciment,
de mides aproximades 110x220cm i gruix del parament de 30cm
- Enderroc parcial de paret de fàbrica de maó ceràmic de 15cm de
gruix amb mitjans manuals, de mides aproximades 220x220cm
- Apuntalament, subministrament i col·locació de llinda amb perfil me-
tàl·lic HEB100, inclòs daus de formigó
- Arrebossat i repassos per a deixar la partida completament acaba-
da, per a posterior col·locació de porta
 - Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abo-
cador.

banys 1 1,000

1,000

E0107        UT  Tapiat d'obertura existent en paret de fàbrica de maó ceràmic de

Tapiat d'obertura existent en paret de fàbrica de maó ceràmic de
30cm de gruix, amb maò ceràmic agafat amb morter de ciment. inclòs
repàs d'arrebossat/enguixat. Mides de portal 90x220cm

escala X 1 1,000

1,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0108        UT  Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix

Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.  In-
clou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a aboca-
dor.

sota escala W 1 1,200 4,000 4,800
2 0,400 4,000 3,200

8,000

IMP01        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL 02 COBERTES                                                        
E0102        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 200x120     

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions 200x120cm. Inclou transport de runes dins
la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

2 2,000

2,000

E0103        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 120x180     

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions 120x80cm. Inclou transport de runes dins
la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

4 4,000

4,000

E0109        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans me

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions circulars de d.450mm. Inclòs remat amb
tela asfàltic autoprotegida. Inclou transport de runes dins la pròpia
obra, taxes i transport a abocador.

Ventilació recuperadors 2 2,000

2,000

E0202        ML Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:                

Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:
 - Remat lateral amb panell rígid tipus Durock energy SP o similar, de
U=0,037 W/m2K
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb lluernari, amb tela as-
fàltica autoprotegida
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb la coberta existent,
amb tela asfàltica autoprotegida
 - Remat amb xapa d'acer galvanitzat, amb dos plecs , i de desenvolu-
pament màxim 30cm.
Segons plànols detalls

Lluernaris 200x120 4 2,000 8,000
4 1,200 4,800

Lluernaris 120x80 8 1,200 9,600
8 0,800 6,400

28,800

E4435111C    kg  Acer S275JR,p/estructura suport lluernaris                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica suport
per lluernaris en coberta, per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxi-
dant, col·locat a l'obra
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TUB 60x60x4mm
Claraboies Hub 4 3,800 6,600 100,320

4 1,200 6,600 31,680
Claraboies passadís 8 2,000 6,600 105,600

8 1,000 6,600 52,800

290,400

LLUERNARI1   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 1302x2216mm         

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics
4070DGpc o similar, de dimensions exteriors 1.302x2.216mm, amb cú-
pula en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de
pont tèrmic i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
Referència planilles MA-05

2 2,000

2,000

LLUERNARI2   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 997x997mm           

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics
4070DGpc o similar, de dimensions exteriors 997x997mm, amb cúpula
en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de pont
tèrmic i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
referència planilles MA-06

4 4,000

4,000

IMP02        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL 03 ESTRUCTURA DE  SUPORTACIÓ                                       
E3001        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/41 de
2500mm compost per 1 ut. superior de 500mm i 1 ut inferior de
2000mm, uits mitjançant sistema d'empresillat fixat mitjançant dues
varilles roscades tipus M10 ZN de 400mm, fixant el sistema mitjançant 2
ut.  rosques martell M10, 4 ut de placa de bloqueig Varifix C41, 4 ut d'a-
randela plana M10, 4 ut rosca hexagonal M10 i 1 ut de placa d'unió
premontada,

SE 28 28,000
SO 33 33,000
NE 43 43,000
NO 44 44,000

148,000

E3002        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/41 de
3600mm compost per 2 ut superior de 500mm i 1 ut inferior de 2660mm,
units mitjançant sistema empresillat fixat mitjançant 4 varilles rosca-
des M10 ZN de 400mm, fixant el sistema al carril superior mitjançant 4
ut de rosca martell M10, 8 ut de plaques de bloquig Varifix C41, 8ut d'a-
randela plana M10 i 8 ut de rosca hexagonal M10.

NO 11 11,000
NE 20 20,000
SO 22 22,000
SE 16 16,000

69,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E3003        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/128  de
12000mm, empresillat a l'encavallada existent mitjançant carril C41
amb totes les unions entre carrils resoltes mitjançant rosca martell
M10, arandela plana M10, rosca hexagonal M10, amb un rendiment de
20 ut/Unitat de muntatge, les unions estaran realitzades mitjançant va-
rilla roscada M10 de 2000mm. en el cas de la presilla i mitjançant car-
gol hexagonal M10 x80 en el cas de les unions entre carrils.

NE 3 3,000
SO 3 3,000
SE 4 4,000

10,000

IMP03        Ut  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL 04 DIVISÒRIES I CEL RAS                                            
APARTAT 03A ENVANS I TRASDOSSATS                                            

E83E6YHB     M2 Trasdossat 13+13+70 doble capa LM 67mm arriostrat, en façanes   

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 150mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm
de gruix, fixades mecànicament, i aïllament amb 2 plaques de llana mi-
neral de roca de 67mm de gruix, de conductiv itat tèrmica 0,035
w/m2k, la interior amb làmina de paper kraft. Arriostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

INFERIOR
Façana Oest 1 7,200 3,300 23,760

1 5,400 3,300 17,820
Façana Nord 1 20,200 3,700 74,740

1 16,800 3,700 62,160
Façana est 1 7,700 3,300 25,410

203,890

E83E6YHC     M2 Trasdossat 13+13+70 una capa LM 67mm arriostrat,                

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 100mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm
de gruix, fixades mecànicament, i aïllament amb 1 placa de llana mi-
neral de roca de 67mm de gruix, de conductiv itat tèrmica 0,035
w/m2k, amb paper kraft. Arriostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

INFERIOR
Administració 1 3,800 3,200 12,160
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 3,800 3,200 12,160
Banys 1 4,000 5,650 22,600

46,920

E83E54HC     M2 Trasdossat 15+70 doble capa LM 67mm arriostrat                  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb dues plaques de llana mineral de 67 mm de gruix, e conductiv itat
tèrmica 0,035 w/m2k .
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

SUPERIOR
Façana Oest 1 7,200 1,600 11,520

1 5,400 1,600 8,640
Façana Nord 1 20,200 1,600 32,320

1 16,800 1,600 26,880
Façana est 1 7,700 1,600 12,320
Administració 1 3,800 2,450 9,310

1 3,800 2,450 9,310
Banys 1 4,000 2,450 9,800

120,100

E6523A4B     m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /600mm(70mm),1xA(15 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'en-
và de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en ca-
da cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mine-
ral de roca de 67mm de gruix, de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W-
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Aules teoria 2 0,800 3,000 4,800
2 0,500 3,000 3,000

Entrada 1 3,600 3,000 10,800
1 2,000 3,000 6,000
2 0,800 3,000 4,800

Magatzem cadires 2 0,800 3,000 4,800
2 0,500 3,000 3,000

Magatzem i camerinos 1 5,100 3,000 15,300
2 1,700 3,000 10,200
1 2,900 3,000 8,700
2 0,500 3,000 3,000
1 1,400 3,000 4,200

Office/Repografia 1 3,400 3,000 10,200
2 2,100 3,000 12,600
1 1,100 3,000 3,300
2 0,500 3,000 3,000
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Banys 1 1,800 3,000 5,400
2 3,500 3,000 21,000

Caixons Showroom 2 0,600 3,000 3,600
2 0,400 3,000 2,400

Caixons BIES 9 0,600 3,000 16,200

156,300

E65264DY     M2 ENVÀ 68dB: 15+15+70+15+70+15+15                                 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix, amb un
gruix total de l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil cada 600 mm
de 70 mm d'amplària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 2 pla-
ques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fi-
xades mecànicamen, una placa intermitja tipus estàndard (A) de
15mm de gruix,  i aïllament de 2 plaques de llana mineral de roca de
67mm de gruix de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes interiors Q2, i les interiors Q1.

Altura màxima en m: 6,20m
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 68db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Aules teoria 1 15,900 5,650 89,835
1 5,900 5,650 33,335
1 6,400 5,650 36,160

a deduïr mampares -2 2,640 3,000 -7,920 0.5                                            
Sala Poliv alent 2 14,900 5,650 168,370

2 10,600 5,650 119,780

439,560

E65266AY     M2 ENVÀ 59dB: 15+15+15+70+15+15+15                                 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla tipus
High Stil amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix,
amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants tipus High Stil cada
600 mm de 70 mm d'amplària i canals t ipus High Stil de 70 mm d'amplà-
ria, 3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca  de 67mm de gruix i de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima en m:6,20
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 59db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Showroom 1 13,400 5,650 75,710
2 3,200 5,650 36,160

A deduïr mampares -1 7,500 3,000 -22,500
Administració (sobre
mampara)

1 4,800 2,650 12,720

Hub 1 13,600 5,650 76,840
2 11,500 5,650 129,950
1 9,500 5,650 53,675
1 3,200 5,650 18,080
1 1,000 5,650 5,650
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A deduïr mampares -1 3,740 3,000 -11,220
-1 7,400 3,000 -22,200

Administració 1 8,150 5,650 46,048
Entrada 1 5,600 5,650 31,640

2 1,200 5,650 13,560
Circulacions 1 16,600 5,650 93,790

1 10,200 5,650 57,630
1 4,200 5,650 23,730
1 0,300 5,650 1,695

Magatzem cadires 2 2,000 5,650 22,600
1 6,900 5,650 38,985
1 3,000 5,650 16,950

Banys escala Z 1 3,800 5,650 21,470
1 2,800 5,650 15,820

Sala escala X 1 4,000 2,800 11,200

747,983

E03A01       ML Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix amb xapa gre

Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix amb xapa gre-
cada metàl·lica de coberta. Formació de talls a les plaques i/o estruc-
tura per a deixar l'envà completament atracat amb la coberta.

ENVANS HORITZONTALS
circulacions 1 16,800 16,800

1 5,200 5,200
Hub 1 13,600 13,600
camerinos 1 3,000 3,000
adm 1 8,000 8,000

1 4,600 4,600
Showroom 1 13,400 13,400
Entrada 1 5,600 5,600

70,200

E03A02       ML Folrat jàssera perimetral a 3 cares                             

Metre lineal de folrat de jàssera a tres cares amb cartró guix, de de-
senvolupament  60+70+50cm. Amb estructura senzilla normal amb per-
fileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 48mm d'amplària i
canals de 48mm d'amlpària, 1 placa estàndar tipus PLACO BA15, fixa-
des mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca.
Completar informació de partida amb detalls dels plànols. Tractament
d'acabat de juntes Q1.

Façana Oest 1 8,000 8,000
1 3,900 3,900

Façana Nord 1 41,000 41,000
1 3,100 3,100

Façana est 1 8,000 8,000

64,000

E03A03       UT  Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de c

Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de cartró
guix per a penjar sanitaris/equipament

banys 14 14,000
prev isió 20 20,000

34,000

IMP03A       PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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APARTAT 03B CEL RAS                                                         
E844326A     m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),pasta i cargoleria directe s/estruc

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), fixada directament
sota coberta amb tocs de guix i fixacions mecàniques. Sostre penjat a
5,65m d'alçària. Tractament de juntes Q1.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Sala poliv alent 1 15,200 10,900 165,680
Aules 1 5,450 6,750 36,788

202,468

E8443260     m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer gal-
vanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a mà-
xim. Alçària de supensió entre 2 i 3m. Tracatament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Circulacions fase 1 1 28,030 28,030
Vestíbul sala poliv alent 1 39,660 39,660
A deduïr lluernaris -1 14,000 -14,000
Recepció 1 11,420 11,420
Vestíbul d'entrada 1 36,490 36,490
Espai expositiu 1 28,390 28,390
Circulacions fase 1 1 25,450 25,450
Pas lav abods 1 4,000 4,000
Entrada 1 6,440 6,440
A deduïr cel ras 150x30 -1 70,650 -70,650

95,230

E8442102     m2 Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=9,5mm, sistema

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat v inílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat v ist format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada 2 m i fixats al sostre mitjançant va-
reta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats for-
mant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim i alçària de supensió entre 2 i 3m.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Neteja 1 1,870 1,870
Lav abos dones 1 6,670 6,670
Lav abos homes 1 5,360 5,360
Lav abo adaptat 1 6,740 6,740
Magatzem sala poliv alent 1 12,830 12,830
Camerinos 1 14,210 14,210
Office 1 7,480 7,480
Repografia 1 6,310 6,310

61,470
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E03B01       M2 Cel ras tipus Armstrong Perla OP 0.95 60x60cm fonoabsorbvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Perla
OP 0.95 Tegular de 600x600x15mm (ref. BP5173M4A) o equivalent, en
color blanc. La absorció acústica serà de 0,95 (H) aW d'acord amb la
EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354 , aïllament acústic de 25 dB i
reducció acústica directa de 12 dB. reflexió a la llum del 86% i les pla-
ques tindran una resistència a la humitat del 95%, reacció al foc EEA -
Euroclass A1. Amb perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de
24mm (color blanc estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils se-
cundaris tipus Prelude 24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm.
Penjat cada 2000mm

Aula teoria 1 1 44,210 44,210
Aula teoria 2 1 42,980 42,980
Showroom 1 32,540 32,540
Hub impressió digital 1 133,310 133,310
a deduïr claraboies -2 3,000 4,000 -24,000
Administració 1 43,070 43,070
Recepció administració 1 14,870 14,870

286,980

E03B02       m2 Cel ras tipus Armstrong Neeva negro 60x60cm fonoabsorvent       

Sistema de fals sotre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Nee-
va colortone Negro, 600x600x15mm (ref. BP2695M4GBK) o equivalent,
en color negre. L'absorció acústica serà de 1,00 (H) aW d'acord amb al
EN ISO 11654, assajat segons la norma EN ISO 354, d'aïllament acústic
24 dB i reducció acústica directe de 12 dB. Les plaques tindran una re-
sistència a la humitat del 95%, reacció al foc EEA - Euroclass A1. Amb
perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de 24mm (color blanc
estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils secundaris tipus Prelude
24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm

Sala poliv alent 1 127,500 127,500
Magatzem cadires/control 1 19,860 19,860

147,360

E03B03       M2 Cel ras tipus Armstrong Optima vector 120x60cm fonoabsorvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibres minerals tipus Armstrong Op-
tima Vector 1200x600x22mm o equivalent, en color blanc. L'absorció
acústica serà de 1.00 (H) aW d'acord amb la ISO EN ISO 11654, assajat
segons la EN ISO 354, d'aïllament acústic 25 dB, reflexió de la llum 87%.
les plaques tindran una resistència a la humitat del 95 %, reacció al foc
EEA-Euroclass A2-s1, d0. Amb perfileria perimetral Axiom Transit ion Vec-
tor BPT3210 que perimetralment realitzarà una transició entre safates i
cel ras de cartró guix ocult, transversalment s'instalaran perfils secun-
daris t ipus Prelude 24 TL2 de 600mm 1200mm per modulació del siste-
ma.

Recepció 1 4,200 1,200 5,040

5,040

17 de desembre de 2019  Pàgina 9



IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E03B04       M2 Cel ras tipus Armstrong Ultima SL2 de 150x300cm fonoabsorvent   

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral amb equilibri acústic
tipus Armstrong Ultima + SL2, de 1500x300x19mm (ref. BP7706M4) o
equivalent, en color blanc. L'absorció acústica serà de 0,65 (H) aW
d'acord amb al EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354, d'aïllament
acústic de 40 dB i reducció acústica directa de 18 dB, i reflexió de la
llum del 87%. Les plaques tindran una resistència a la humitat del 95%,
reacció al foc EEA-Euroclass A2-S1, d0. Instalat amb perfileria tipus Pre-
lude 24 Sixty2 separats en paral·lel 1500mm, penjat cada 2000mm, i
perfil rigiditzador entre safates t ipus BPCZ41494J de 1500mm per man-
tenir la planeïtat i instal·lació de separador tipus BPC180L1500 de
1500mm per mantenir en paral·lel la instal·lació.

Zones de pas 1 12,900 1,500 19,350
1 15,900 1,500 23,850
1 18,300 1,500 27,450

70,650

E03B05       ML Faixa perimetral                                                

Faixa perimetral de cartró guix en cel ras, amb amb plaques de guix la-
minat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afi-
nada (BA), entramat d'acer galvanitzat, de 120cm d'ample com a mà-
xim.Penjat cada 2m

Aula teoria 1 2 7,100 14,200
2 7,000 14,000

Aula teoria 2 2 7,200 14,400
2 7,000 14,000

Showroom 2 10,000 20,000
2 3,000 6,000

Hub impressió digital 2 11,500 23,000
2 11,500 23,000

Sala poliv alent 2 11,600 23,200
6 10,100 60,600

Administració 2 5,000 10,000
2 7,000 14,000

Recepció administració 2 4,500 9,000
2 3,000 6,000

251,400

E03B06       ML Cortiner de cartró guix                                         

Formació de cortiner de cartró guix

Sala poliv alent 1 11,500 11,500

11,500

E03B07       ML Folrat de jàssera de sostre                                     

Formació de folrat de jàssera de sostre, amb plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat. Folrat a tres cares, de desenvolupa-
ment 160+45+160cm i dos arestes exteriors.Part proporcional de pasta
i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils
perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Sala poliv alent 2 11,500 23,000

23,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E03B08       M2 Formació de tabica de cartró guix en lluernaris                 

Formació de tabica de cartró guix en lluernaris, inclòs inclinació fins a
30º, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat de
70mm, penjat d'estructura de suportació amb varetes roscades. Part
proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda
estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de
juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Vestíbul 1 7,000 3,000 21,000
Hub 4 3,200 1,800 23,040

4 3,900 1,800 28,080

72,120

E03B09       M2 Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell de cel ras 

Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos,
amb placa de cartró guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Part pro-
porcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda es-
tanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de
juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

Sala poliv alent 2 1,400 1,500 4,200
Lluernaris v estíbul 8 2,000 3,000 48,000

52,200

E03B10       ML Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de ca

Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de cartró
guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afi-
nada (BA), de 10cm d'alçària.

tabica lluernari entrada 1 8,000 8,000

8,000

E03B11       ML Perfil de remat Armstrong                                       

Remat perimetral amb perfil t ipus AXIOM de 50mm (Ref. BP524206G) o
equivalent, en color blanc. Instal·lat com a remat entre tabiques de
lluernari i fals sostre.

lluernaris hub 4 3,000 12,000
4 3,600 14,400

26,400

IMP03B       pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 05 PAVIMENTS                                                       
E0402        M2 Repàs i nivellació de paviment de terratzo actual               

Repàs i nivellació de paviment de terratzo existent i regularització de
superfícies prev ia aplicació de paviment de PVC

Sala poliv alent 1 127,250 127,250
Magatzem cadires/control 1 19,860 19,860
Aula teoria 1 1 44,210 44,210
Aula teoria 2 1 42,980 42,980
Showroom 1 32,540 32,540
Recepció adm. 1 14,870 14,870
Administració 1 43,070 43,070
Repografia 1 6,310 6,310
Office 1 7,480 7,480
Magatzem sala poliv alent 1 12,830 12,830
Camerinos 1 14,210 14,210

365,610

E9Z2A100     m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.                   

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Circulacions fase 1 1 28,030 28,030
Recepció 1 11,420 11,420
Vestíbul sala poliv alent 1 39,660 39,660
Vestíbul entrada 1 36,490 36,490
Entrada 1 9,120 9,120
Espai expositiu 1 28,390 28,390
Circulacions fase 1 1 25,450 25,450
Hub 1 133,310 133,310

311,870

E93A14E0     m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:4                    

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4

Lav abo adaptat 1 6,740 6,740
Lav abo homes 1 5,360 5,360
Lav abo dines 1 6,670 6,670
Pas lav abos 1 4,000 4,000
Neteja 1 1,870 1,870

24,640

E9DC1J3B     m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), antilliscant classe II, de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Lav abo adaptat 1 6,740 6,740
Lav abo homes 1 5,360 5,360
Lav abo dines 1 6,670 6,670
Pas lav abos 1 4,000 4,000
Neteja 1 1,870 1,870

24,640

E9U7A0A1     ml  Sòcol de fusta de pi, lacat blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat

Sòcol de fusta de pi acabat lacat en blanc, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb tacs d'expansió i cargols

Aula teoria 1 2 7,200 14,400
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2 7,000 14,000
Aula teoria 2 7,200 14,400

2 7,000 14,000
Hub 1 9,600 9,600

1 11,300 11,300
1 13,200 13,200
1 4,200 4,200
2 0,300 0,600

Camerinos 2 3,000 6,000
4 5,000 20,000
2 1,600 3,200

Magatzem sala poliv alent 2 3,000 6,000
2 4,000 8,000

Sala poliv alent 2 10,200 20,400
2 13,600 27,200
2 2,000 4,000

Magatzem cadires 2 3,000 6,000
2 6,500 13,000

Office 2 2,000 4,000
2 3,800 7,600

Repografia 2 2,000 4,000
2 3,200 6,400

Administració 1 6,000 6,000
1 7,000 7,000
1 3,600 3,600
1 6,000 6,000
1 7,000 7,000
1 4,000 4,000
1 2,000 2,000

Showroom 2 10,000 20,000
2 3,000 6,000

Circulacions/v estíbul/entrada 1 20,600 20,600
1 40,500 40,500
1 14,000 14,000
1 18,400 18,400
1 14,000 14,000
1 1,400 1,400
1 1,900 1,900
1 3,000 3,000
2 1,000 2,000
2 5,000 10,000
2 1,400 2,800

A DEDUÏR
Mampares -2 1,200 -2,400

-4 2,600 -10,400
-2 7,600 -15,200

Porta batent -6 0,900 -5,400
porta doble -9 1,800 -16,200
pORTES ENTRADA -3 2,000 -6,000

366,100

E0403        m2 Paviment vinílic tipus Taralay impression confort 48            

Subministrament i instal·lació de paviment v inílic en rotlle t ipus Taralay
Impression confort 48 cemento genova (Ref. 3475710378423) de la ca-
sa Gerflor, o equivalent, inclòs prèv ia capa d'imprimació i pasta allisa-
dora de la casa Mapei Iberica, tipus Ultraplam i cordó de soldadura de
Gerflor. Aïllament al soroll d'impacte=19dB
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Sala poliv alent 1 127,250 127,250
Magatzem cadires/control 1 19,860 19,860
Aula teoria 1 1 44,210 44,210
Aula teoria 2 1 42,980 42,980
Showroom 1 32,540 32,540
Recepció adm. 1 14,870 14,870
Administració 1 43,070 43,070
Repografia 1 6,310 6,310
Office 1 7,480 7,480
Magatzem sala poliv alent 1 12,830 12,830
Camerinos 1 14,210 14,210

365,610

IMP05        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL 06 REVESTIMENTS                                                    
E81121E2     m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Lav abo adaptat 1 3,600 3,000 10,800
Lav abos 1 5,800 3,000 17,400
Neteja 1 1,100 3,000 3,300

31,500

E81131E2     m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Escala pati W 2 3,500 5,650 39,550
Escala X 2 2,650 2,800 14,840

1 3,700 2,800 10,360

64,750

E8241235     m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu alt,16-25p/m2,col.adhe

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Lav abo adapat 2 2,200 3,000 13,200
2 2,000 3,000 12,000

Pas lav abos 2 1,700 3,000 10,200
2 2,600 3,000 15,600

Neteja 2 1,800 3,000 10,800
2 1,000 3,000 6,000

Lav abo dones 2 2,000 3,000 12,000
2 3,500 3,000 21,000

Lav abo homes 2 3,300 3,000 19,800
1 1,800 3,000 5,400
1 2,200 3,000 6,600

132,600
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E865G385A    m2 Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densi-
tat, ranurat i perforat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc mínim C-s2, d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida,
amb vel acústic a la cara no v ista, amb un coeficient global d'absor-
ció acústica 0.53, segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc
B-s2,d0, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta de
pi, en parament vertical, amb llates de 45x45 mm, col·locades cada
60 cm i fixades mecànicament, amb aïllament amb placa semirígida
de llana mineral de conductiv itat tèrmica = 0,037W/mK i de 45 mm de
gruix, tipus ´´Arena basic 45 d'Isover´´ o equivalent col·locada a la ca-
ra posterior. Inclòs medis auxiliars, acabats laterals, inferiors i superiors i
cantells, vols de portes i altres.
RV AC 01

sala poliv alent paret lateral 1 11,300 2,850 32,205
1 0,500 2,900 1,450

lateral 1 13,600 2,850 38,760
paret control 1 6,950 4,400 30,580

2 0,200 4,400 1,760

104,755

E865G385B    m2 Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densi-
tat,  per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc mínim C-s2,
d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida,  col·locat  directa-
ment sobre envà de pladur. Inclòs medis auxiliars, acabats laterals, in-
feriors i superiors i cantells, vols de portes i altres.
RV AC 02

sala poliv alent 1 10,250 4,600 47,150

47,150

E8656CH5     M2 Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P

Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P2
E1, comportament al foc mínim C-s2-d0, gruix de 13,5 mm, color i super-
fície a definir, format per nucli aglomerat P2 i cares exteriors laminat
d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF fixats mecànicament
al parament i utilitzant sistema de fixació ocult amb adhesiu estructu-
ral de la casa Soltec o equivalent. RVF 06, RVF 07 i RVF 08

v estíbul 1 1,100 3,000 3,300
1 7,000 3,000 21,000
2 0,900 3,000 5,400

circulacions 1 14,100 3,000 42,300
adm. 1 4,000 3,000 12,000

84,000

E8656CH6     M2 Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Supe

Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Super-
front 1 B1 E1 (B-s1-d0), gruix de 14,3 mm, color a definir i superfície Su-
per Gloss SG, format per panell sandwich amb nucli aglomerat B1 i ca-
res exteriors laminat d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF
fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema de fixació ocult
amb adhesiu estructural de la casa Soltec o equivalent.

Entrada 1 0,250 3,000 0,750
1 1,700 3,000 5,100
1 0,850 3,000 2,550
1 0,300 3,000 0,900
2 0,150 3,000 0,900
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10,200

E0501        m2 Revestiment vertical vinílic tipus Mag-rite projectable de Vesco

Revestiment vertical v inílic t ipus Mag-rite projectable de Vescom, v i-
nil pigmentat amb pols de ferro.

Aules teoria 2 5,400 3,000 32,400
Hub 1 5,000 3,000 15,000

47,400

E83KC740A    ml  Remat interior sòcol lluernaris amb panell composite, de 45cm mà

Remat interior per a lluernari, amb panell composite de 6mm de gruix
tipus Alucobond o equivalent, format per 2 làmines d'alumini lacat
amb pintura PvdF en cara exterior i nucli central de 3mm de polietilè.
Cantells fresats i plegats, col·locat directament sobre perfil metàl·lic
de lluernari existent amb fixacions mecàniques. De desenvolupament
màxim 45 cm, amb un plec a 90º.

lluernaris Hub 4 1,300 5,200
4 2,200 8,800

lluernaris passadís 16 1,000 16,000

30,000

IMP06        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL 07 MAMPARES                                                        
E4435111B    kg  Acer S275JR,p/estructura auxiliar mampares                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica auxi-
liar de mampares per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

TUB 60x80x40
Trav essers
Showrom 1 7,560 7,860 59,422
Administració 1 4,400 7,860 34,584
Hub 1 3,740 7,860 29,396

1 7,400 7,860 58,164
Finestra sala pol. 2 3,000 7,860 47,160
Muntant showroom 1 4,050 7,860 31,833
TUB 60x60x4
Muntants 16 5,400 6,600 570,240
TUB 140X80X4
Aules 2 2,640 12,880 68,006

1 1,360 12,880 17,517
6 5,400 12,880 417,312

1.333,634
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0601         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS envà mixte en melamina               

Subministre i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de CA-
DITASA o equivalent, en melamina fins a 900mm d'altura, i fins a sostre
a 3000mm, envidrament per a 1 v idre de 12mm laminat 6+6 amb poli-
v inil butiral transparent acústic. Envà de 80mm de gruix, amb o perfile-
ria oculta formada per estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió,
de 30x45mm, amb rivet a baioneta, amb remat a sostre especial per a
fals sostr tegular. Soporta 2 panells de 16mm de gruix, cantejats i reco-
berts en ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resi-
nes melamíniques, de comportament al foc mínim C-s2-d0, fabricats
segons norma EN-1432316, de muntatge frontal. Interior de 45mm amb
llana de roca d'alta densitat. Llistons clipats frontalment per facilitar el
muntatge i desmuntatge dels v idres, independentment de l'estructura.
La separació entre panells i marcs de finestra és de 3mm, realitzada
amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà.
Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalterable a variacions de
calor, exposició al sol i encongiment per temperatura. Marcs de fines-
tra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una major estanqueïtat,
quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitza-
ble. Aïllament acústic 40dB

Hub 1 3,740 3,000 11,220
1 7,400 3,000 22,200

33,420

0602         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS vidriada                             

Subministrament i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de
CADITASA o equivalent, v idriada per 1 v idre de 12mm laminat 6+6
amb poliv inil butiral transparent acústic, fins a altura de 3000mm. Envà
de 80mm de gruix, de perfileria oculta, format oper estructura d'alumi-
ni extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm amb rivet de baioneta, amb
remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Llistons clipats frontal-
ment per facilitar el muntatge i el desmuntatge dels v idres, indepen-
dentment de l'estructura. Els v idres seran modulatssegons trams, ev i-
tant dimensions assimètriques. La separació entre marcs de finestra és
de 3mm, realitzada amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la
superfície de l'envà.  Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalte-
rable a variacions de calor, exposició al sol i encongiment per tempe-
ratura. Marcs de finestra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una
major estanqueïtat, quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil.
Desmuntable i reutilitzable. Aïllament acústic 40dB

Aules 2 2,640 3,000 15,840
1 1,360 3,000 4,080

Showroom 1 7,560 3,000 22,680
Adminsitració 1 4,400 3,000 13,200

55,800
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0603         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS envà melamina                        

Subministrament i instal·lació de revestiment ELEGANT PLUS de CADI-
TASA o equivalent,en melamina a tota altura a 3000mm, amb altura
de porta 2200mm. Revestiment de 45mm de gruix, de perfileria oculta,
format per estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió, amb rivet a
baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Supor-
ta 1 panell de 16mm de gruix, cantejat i recobert per ambdues cares
amb panells decoratiusimpregnats amb resines melamíniques, de com-
poratment al foc mínim C-s2-d0, fabricats segons norma EN-1432316,
de muntatge frontal. La separació entre panells és de 3mm, amb junta
de v inigom de 3mm, refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabri-
cada segons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor,
exposició al sol i encongiment per temperatura. Desmuntable i reutilit-
zable. Aïllament acústic 40dB

Rev eestiment entre portes
aules

1 1,200 3,000 3,600

3,600

0604         ut  Porta per a mampara tipus CADITASA                              

Increment per porta cega tipus CADITASA o equivalent, acabada en
melamina, de 2030mm, capialçada a tota altura a 3000mm, de dues
fulles, una de 825mm d'ample i una altra de 375mm i 40mm de gruix.
Formada poer una estructura interior amb doble panell de 10mm de
gruix, recobertes per ambdues cares amb panells decoratius impreg-
nats amb resines melamíniques, amb de comportament al foc mínim
C-s2-d0, fabricades segons norma EN-1432316, amb els seus correspo-
nents perns, pany magnètic i manetes tipus Herrarki en acer inoxidable.
Instalat en envà/mampara ELEGANT PLUS de CADITASA de 80mm de
gruix.

4 4,000

4,000

0605         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 80                  

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la
mateixa altura que el marc de la porta, de 80mm d'ample, en alumini
acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc
de la porta, panells i marc de finestra, realitzada amb junta de v inigom
de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada se-
gons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposi-
ció al sol i encongiment per temperatura.

18 18,000

18,000

0606         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 120                 

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la
mateixa altura que el marc de la porta, de 120mm d'ample, en alumini
acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc
de la porta, panells i marc de finestra, realitzada amb junta de v inigom
de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada se-
gons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposi-
ció al sol i encongiment per temperatura.

1 1,000

1,000

IMP07        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL 08 FUSTERIA DE FUSTA                                               
FF00         UT  FF00: Porta fusta MDF 65x220 lacat blanc                        

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 65x220cm, amb tar-
ja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

accés sota escala 1 1,000

1,000

FF01         UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 15cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF c.19mm de Dline o similar
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

camerinos 1 1,000
accés muntacàrregues 1 1,000
magatzem poliv alent 1 1,000
control 1 1,000
lav abos fase 2 2 2,000

6,000

FF01B        UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc + antipànic            

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

administració 1 1,000

1,000

FF02         UT  FF02: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 10cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF c.19mm de Dline o similar
 - Premarcs per a paret de 10cm + enrajolat.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA
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lav abos 2 2,000
neteja 1 1,000
accés coberta 1 1,000
camerinos 3 3,000

7,000

FF03         UT  FF03: Porta corredera MDF lacat blanc 110x220                   

Porta corredera de fusta MDF lacada blanca, de dimensions totals
100x220cm, amb sistema de guia oculta en fals sostre tipus Classic
SF-A100 de SAHECO.
 - Tibador d'acer inoxidable, tipus Pull handle straight de Dline de
d.19mm i 300mm de longitud.
 - Balda en totes les portes, amb desbloqueig des de l'exterior.
 - Premarc superior per a fixació mecànica de la guia, format per tub
d'alumini de 60x40mm amb reblè interior, amb llistó de fusta fixat a pa-
ret amb varilla autoroscada cada 80cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Lav abo adaptat 1 1,000

1,000

FF04         UT  FF04: Porta fusta doble batent MDF lacat blanc 160x300cm        

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF lacada blanc amb tar-
ja superior fixa fins a fals sostre de 160x80cm. Dimensions totals
160x300cm
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarc per a paret de 15 cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Accés fase 2 1 1,000

1,000

FF05         UT  FF05: Porta fusta doble batent de 160x80cm                      

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melami-
na color a determinar, enrasada amb el revestiment de paret i amb
tarja superior fixa de 160x80cm i dimensions totals de 160x300cm
 - Tapetes de DM xapat de fusta a escollir, prev i tenyit i envernissat de
9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1 1,000

1,000
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FF06         UT  FF06: Porta fusta MDF  doble batent 160x300cm, vidre            

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melami-
na de color a determinar, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de
160x80cm, de dimensions totals 160x300cm.
 - La porta que habitualment queda tancada tindrà una part v idriada
de 60x200cm de v idre laminat 5+5
 - Tapetes defusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 14x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable- Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Hub 2 2,000

2,000

FF07         UT  FF07: Porta fusta acústica (42dB) de 130x300cm                  

Dues portes batents acústiques de 42 dB, de fusta MDF acabat amb
melamina de color a determinar, 1 fulla de 80x220cm i una fulla de
50x220cm de 5,5cm de gruix, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de
130x80cm, dimensions totals 130x300cm.
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model lever Handle FF d.19mm de Dline o similar
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

Sala poliv alent 1 1,000

1,000

FF08         UT  FF08: Porta fusta acústica (42dB) de 160x80cm                   

Dues portes batents acústiques de 42db, de fusta MDF acabat amb
melamina color a determinar, 2 fulles de 80x220cm, de 5,5cm de gruix
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 130x80cm, de dimensions to-
tals 160x300cm
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 9x1,6cm i 33x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

Sala poliv alent 1 1,000

1,000

FF09         UT  FF09: Porta fusta MDF acabat melamina 80x220 + revestiment      

Porta de fusta MDF de 80x220cm enrasada amb el revestiment de pa-
ret acabat amb melamina de color a determinar, + revestiment de
paret lateral i superior de dimensions: lateral de 140x220 i superior de
230x80cm, i tapetes de MDF de 9x1,6cm a un dels costats (per correc-
te entrega del sòcol i tapajunts) acbat amb melamina color a deter-
minar.
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model lever Handle FF d.19mm de Dline o similar
 - Premarc per a paret de 25cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

accés lav abos 1 1,000
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1,000

FF10         UT  FF10: Porta fusta MDF lacat blanc 80x220 permarc 30cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220cm
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm 8per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 30cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

magatzem costat rack 1 1,000

1,000

FF11         UT  Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 13mm d'espessor, col

Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 12mm d'espessor, color a
definir per la DF, composta de:
 - Frontal amb dues portes de 600x1800mm i amb dues targes laterals i
una de central de 260mm i 1800mm d'altura
 - 1 lateral de 1800mm d'altura
Amb estructura de suport d'acer inoxidable i ferratges d'acer inoxida-
ble AIXI 316L

Lav abos 2 2,000

2,000

E0703        ML Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.  

Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.

Finestres façana oest 2 2,000 4,000
Finestres façana Nord 6 1,400 8,400
Finestres façanes Est 2 1,000 2,000

14,400

E0704        UT  Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense vidre, amb llist

Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense v idre, amb llistó de
fusta de 160x60cm, acabat lacat color a definir.

finestra control 1 1,000

1,000

IMP08        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL 09 FUSTERIA METÀL·LICA                                             
BASA71PB     Ut  Porta metàl·lica tallafocs EI60, fulla batent 80x220            

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de
80x210 cm, Pany especial per a porta tallafoc. tapajunts vertical me-
tàl·lic de 5x220cm.
Referència planilles MA-01

pati instal·lacions 1 1,000

1,000

BASA61NB     Ut  Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, 

Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, amb
pany i clau.
Referència planilles MA-02

rack 1 1,000

1,000

EM0802       Ut  Porta doble batent de vidre 200x300                             

Dues portes pivotants de v idre laminat 5+5 de 100x220cm i v idre fixe
superior de 200x72cm de v idre de 5+5mm
 - Tub horitzontal per fixar les portes pivotants de 40x80x4mm i mun-
tants verticals de 60x60x4
 - U perimetral per fixar el v idre fixe superior, que quedarà v ist a la part
inferior i superior empotrat els seus laterals.
Referència planilles VI05

Circulació aules 1 1,000

1,000

EM0803       Ut  Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300.    

Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300, metàl·lica.
Assajada la seva resistència al foc d'acord amb la normativa UNE EN
1634-1. Formada per dos dues xapes d'acer galvanitzat  amb material
aïllant a base de capes de llana de roca per formar una estructura,
penjada sobre dos carros de llsicament insertats en carril guia. Inclou
electroiman,  topall inferior, conjunt de contrapesos i amortiguador ra-
dial.

Entrada 1 1,000

1,000

EAM2U02A     Ut  Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5

Porta corredissa automàtica, de dues fulles de 200x210cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini, llinda amb me-
canismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions,
bloqueig multipunt antiintrusió i elements per fer la funció de sortida
d'emergència.
Referència planilles VI-06

1 1,000

1,000

EM0804       Ut  Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inc

Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inclosa
estructura metàl·lica auxiliar.
Referència planilles MA-04

1 1,000

1,000

IMP09        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.
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1,000

SUBCAPITOL 10 PINTURA                                                         
E898J2A0     m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Aula teoria 1 2 7,200 3,000 43,200
2 7,000 3,000 42,000

Aula teoria 2 7,200 3,000 43,200
2 7,000 3,000 42,000

A DEDUÏR REVESTIMENT
VESCOM

-1 47,400 -47,400

Hub 1 9,600 3,900 37,440
1 11,300 3,900 44,070
1 13,200 3,900 51,480
1 4,200 3,900 16,380
2 0,300 3,900 2,340

Camerinos 2 3,000 3,000 18,000
4 5,000 3,000 60,000
2 1,600 3,000 9,600

Magatzem sala poliv alent 2 3,000 3,000 18,000
2 4,000 3,000 24,000

Sala poliv alent 2 13,600 1,400 38,080
2 1,800 4,500 16,200

Magatzem cadires 2 3,000 3,900 23,400
2 6,500 3,900 50,700

Office 2 2,000 3,000 12,000
2 3,800 3,000 22,800

Repografia 2 2,000 3,000 12,000
2 3,200 3,000 19,200

Administració 1 6,000 3,000 18,000
1 7,000 3,000 21,000
1 3,600 3,000 10,800
1 6,000 3,000 18,000
1 7,000 3,000 21,000
1 4,000 3,000 12,000
1 2,000 3,000 6,000

Showroom 2 10,000 3,000 60,000
2 3,000 3,000 18,000

Circulacions/v estíbul/entrada 1 20,600 3,000 61,800
1 40,500 3,000 121,500
1 14,000 3,000 42,000
1 18,400 3,000 55,200
1 14,000 3,000 42,000
1 1,400 3,000 4,200
1 1,900 3,000 5,700
1 3,000 3,000 9,000
2 1,000 3,000 6,000
2 5,000 3,000 30,000
2 1,400 3,000 8,400

deduïr rev estiment fusta -1 84,000 -84,000
Escala X 2 2,650 2,800 14,840

2 3,700 2,800 20,720
Escala Z 2 2,700 5,650 30,510

1 1,900 5,650 10,735
2 2,550 3,000 15,300
1 1,600 3,000 4,800

Tabiques claraboies -1 89,100 -89,100
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Vestíbul 1 7,000 3,000 21,000
7 2,000 3,000 42,000

Hub 4 3,200 2,000 25,600
4 3,900 2,000 31,200

A DEDUÏR MAMPARES
-2 6,200 3,000 -37,200

1.175,695

E898K2A0     m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Circulacions fase 1 1 28,030 28,030
Vestíbul sala poliv alent 1 39,660 39,660
A deduïr lluernaris -1 14,000 -14,000
Recepció 1 11,420 11,420
Vestíbul d'entrada 1 36,490 36,490
Espai expositiu 1 28,390 28,390
Circulacions fase 1 1 25,450 25,450
Pas lav abods 1 4,000 4,000
Entrada 1 6,440 6,440
Escala X 1 2,650 3,700 9,805
a deduïr cel ras 120x60 -1 5,040 -5,040
a deduïr cel ras 150x30 -1 70,650 -70,650
Pintat faixes perimetrals
Aula teoria 1 2 7,100 0,600 8,520

2 7,000 0,600 8,400
Aula teoria 2 2 7,200 0,600 8,640

2 7,000 0,600 8,400
Showroom 2 10,000 0,600 12,000

2 3,000 0,600 3,600
Hub impressió dogital 2 11,500 0,600 13,800

2 11,500 0,600 13,800
Sala poliv alent 2 11,600 0,600 13,920

2 10,100 0,600 12,120
Administració 2 5,000 0,600 6,000

2 7,000 0,600 8,400
Recepció administració 2 4,500 0,600 5,400

2 3,000 0,600 3,600

226,595

E8989240     m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

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

Escala pati W 2 3,500 5,650 39,550

39,550

E89ABBJ0     m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues ca

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

metàl·liques 2 0,800 2,200 2,000 7,040

7,040

IMP10        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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CAPITOL INS INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL INS01 FONTANERIA                                                      

EJM15030     u   Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 30mm,Qn=5m3/

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica
C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10
bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EFB17652     m   Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

30 1,000 1,000 1,000 30,000

30,000

EF912P8C     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

23 1,000 1,000 1,000 23,000
14 1,000 1,000 1,000 14,000

37,000

EF912P8A     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

15 1,000 1,000 1,000 15,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000

23 1,000 1,000 1,000 23,000
3 5,000 1,000 1,000 15,000

57,000

EF912P86     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

10 5,000 1,000 1,000 50,000

50,000

EN318427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
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3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EN315427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

5 1,000 1,000 1,000 5,000

5,000

EN115657     u   Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze/llautó,se

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada su-
perficialment

Terrassa instal·lacions 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

IMPINS01     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL INS02 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ                                        
APARTAT 1.3.1 Equips                                                          

EEM93AD2     u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1 velos.,1

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de mate-
rial plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic d'una velo-
citat, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), amb temporitza-
dor, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, mun-
tat en el conducte

Serv eis 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEC4FD01     u   Recuperador calor,monof.,230V,4450m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE
4500 EC/H/F7/F8 o equivalent. De plaques, horitzontal interior, d'alt ren-
diment Certificat EUROVENT. Intercanviador de fluxe creuat, amb efi-
ciencia minima 73% aire sec, 80% aire humit. Motors electrònics EC
amb regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes motorit-
zades i onda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i se-
nyal lluminosa a comandament. Comunicació MODBUS mitjançant
port RS 485. Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat
d'aire per CO2 i comandament electrònic pantalla display LCD re-
tro-il.luminada mod. DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspiració. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

V6 Sala poliv alent 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000
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EEC4FD02     u   Recuperador calor,monof.,230V,2300m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE
2300 EC/V/F7/F8 o equivalent. De plaques, vertical interior, d'alt rendi-
ment Certificat EUROVENT.  Intercanviador de fluxe creuat, amb efi-
ciencia minima 73% aire sec, 80% aire humitMotors electrònics EC amb
regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes motoritzades i
sonda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i senyal llumi-
nosa a comandament. Comunicació MODBUS mitjançant port RS 485.
Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat d'aire per CO2 i
comandament electrònic pantalla display LCD retro-il.luminada mod.
DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspiració. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

V1 Aula 5 1,000 1,000 1,000 5,000
V2 Aula+passadis
V3 Vestibul+showroom
V4 Administració
V5 Impressió

5,000

EEFFFD01     u   Bomba calor + recuperació Daikin REYQ38U                        

Subministrament i instal·lació de sistema VRV IV+ Recuperació de Ca-
lor marca Daikin model REYQ38U o equivalent. Format per REYQ8U +
REYQ10U + REYQ20U + BHFQ23P1357. Amb compresors scroll DC Inver-
ter i Temperatura de Refrigerant Variable (VRT). Tractament anticorro-
siu. Rango func: Fred -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. R410A. Capacitat fri-
gorífica/calorífica nominal: 106,3/119,0 kW. SEER=6,8 SCOP=4,5.
?s,c(%)= 269,2 ?s,h(%)=176. Inclou mitjans auxiliars, treballs complemen-
taris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de fun-
cionament.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEFFFD05     u   Caixa inversora BS6Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin
mod. BS6Q14AV1B o equivalent per unitats VRV-IV REYQ-T de Recupe-
ració de Calor, composta per 6 sortides. Sense limit de connexions liu-
res per reserva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o lí-
quid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de les unitats
interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix mo-
de, en refrigeració o en calefacció, independentement del mode de
funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions de entra-
da a la caixa 3 tuberíes frigorífiques, de Líquid, Descarga i Gas, i conne-
xions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes frigorífiques, de Líquid i
Gas, cap a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic R410A. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000
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EEFFFD06     u   Caixa inversora BS8Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin
mod. BS8Q14AV1B o equivalent per unitats VRV-IV REYQ-T de Recupe-
ració de Calor, composta per 8 sortides. Sense limit de connexions liu-
res per reserva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o lí-
quid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de les unitats
interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix mo-
de, en refrigeració o en calefacció, independentement del
mode de funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions
de entrada a la caixa 3 tuberíes frigorífiques, de Líquid, Descarga i Gas,
i connexions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes frigorífiques, de
Líquid i Gas, cap a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic
R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fi-
xació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEGNFD01     u   Unitat interior conducte 12,5/11,2 kW Daikin FXMQ100P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta
presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXMQ100P7 o equivalent, de 12,5 kW de potencia calorífica y
11,2 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

UI.4.2 Vestibul 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.7.1. Hub 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.7.2. Hub 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,000

EEGNFD02     u   Unitat interior conducte 16,0/14,0 kW Daikin FXMQ125P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta
presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXMQ125P7 o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y
14,0 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

UI.4.1 Vestibul 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.8.1 Sala poliv alent 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.8.2 Sala poliv alent 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,000

EEGNFD03     u   Unitat interior conducte 4,0/3,6 kW Daikin FXSQ32A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ32A o equivalnet, de 4,0 kW de potencia calorífica y 3,6
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

UI.9 Camerino 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEGNFD04     u   Unitat interior conducte 6,3/5,6 kW Daikin FXSQ50A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ50A o equivalent, de 6,3 kW de potencia calorífica y5,6
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió

UI.3 Circulacions 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.4.3 Vestibul 1 1,000 1,000 1,000 1,000
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2,000

EEGNFD05     u   Unitat interior conducto 8,0/7,1 kW Daikin FXSQ63A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ63A o equivalent, de 8,0 kW de potencia calorífica y 7,1
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

UI.5 Showroom 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEGNFD06     u   Unitat interior conducto 10,0/9,0 kW Daikin FXSQ80A             

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ80A o equivalent, de 10,0 kW de potencia calorífica y 9,0
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

UI.1 Aula 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.1 Aula 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,000

EEGNFD07     u   Unitat interior conducto 16,0/14,0 kW Daikin FXSQ125A           

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ125A o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y
14,0 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

UI.6 Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEFFFD07     u   Joc derivacions Refnet                                          

Subministrament i instal·lació de joc de derivacions Refnet model
KHRQ23M75T o similar, per VRV amb recuperació i refrigerant R410A. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEV3FD01     u   Comandament unitat interior clima                               

Subministrament i instal·lació de comandament amb cable per unitat
de clima interior amb buetooth referencia BRC1H519W7 o equivalent.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Aula 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Aula 2 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Administració 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Showroom 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Camerino 1 1,000 1,000 1,000 1,000

5,000
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EEV3FD02     u   Comandament centralitzat sistema clima                          

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió centratlizada mar-
ca Daikin model intelligentTouchManager DCM601A51 o equivalent,
per controlar/superv isar 64 unitats interiors. Pantalla táctil amb possibi-
lidad de incluir planos de la instalació. Serv idor web inclos de serie.
Programacio horaria semanal/anual. Eines per confort i estalv i energé-
tic. Possibilidad de controlar altres instalacions mitjançant moduls
d'entradas/sortides digitals/analógiques (BMS). Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EEU1FD01     u   Bomba condensats                                                

Subministrament i instal·lació de bomba de condensats per equips in-
teriors de climatització. Alçada minima evacuació 3m. Nivell sonor
<35dB. Amb capacitat per 4 entrades. Caudal minim 300 l/h. IP24. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

UI.7.2 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.7.1 + 9 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.6 1 1,000 1,000 1,000 1,000
UI.4.3 + 8.1+ 8.2 1 1,000 1,000 1,000 1,000

4,000

IMPINS131    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

APARTAT 1.3.2 Circuit frigorific                                              
EG2DBGK7    m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports ho-
ritzontals amb elements de suport

8 1,000 1,000 1,000 8,000
12 1,000 1,000 1,000 12,000

20,000

EG2DBGH1    m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

8 1,000 1,000 1,000 8,000
15 1,000 1,000 1,000 15,000
10 1,000 1,000 1,000 10,000
15 1,000 1,000 1,000 15,000
15 1,000 1,000 1,000 15,000

63,000

EG2DBGF1     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

8 5,000 1,000 1,000 40,000

40,000
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EEV41210     m   Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apan-
tallat, instal·lat

25 1,200 1,000 1,000 30,000
74 1,200 1,000 1,000 88,800
65 1,200 1,000 1,000 78,000

196,800

EF5B24B2     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

50 1,000 1,000 1,000 50,000

50,000

EF5A42B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

204 1,000 1,000 1,000 204,000

204,000

EF5A52B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

52 1,000 1,000 1,000 52,000

52,000

EF5A62B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EF5A73B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

204 1,000 1,000 1,000 204,000

204,000

EF5A83B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000
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EF5A93B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldadur

Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

35 1,000 1,000 1,000 35,000

35,000

EF5AA3B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

12 1,000 1,000 1,000 12,000

12,000

EF5AB4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

35 1,000 1,000 1,000 35,000

35,000

EF5AC4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´5/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

25 1,000 1,000 1,000 25,000

25,000

EFQ3G41L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

50 0,900 1,000 1,000 45,000

45,000

EFQ3G83L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

204 0,900 1,000 1,000 183,600

183,600

EFQ3G84L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

52 0,900 1,000 1,000 46,800

46,800
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EFQ3G85L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

204 0,900 1,000 1,000 183,600

183,600

EFQ3G87L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

37 0,900 1,000 1,000 33,300

33,300

EFQ3G89L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

12 0,900 1,000 1,000 10,800

10,800

EFQ3G8BL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

35 0,900 1,000 1,000 31,500

31,500

EFQ3G8CL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

25 0,900 1,000 1,000 22,500

22,500

IMPINS132    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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APARTAT 1.3.3 Difusió/ventilació                                              
EE51LQ10HI8P m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de v idre (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de re-
forç i vel de v idre i recobriment interior de teixit de v idre negre ref.
24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el
cel ras

9 1,000 1,100 1,000 9,900
2 1,000 1,100 1,000 2,200
4 1,000 1,100 1,000 4,400
3 1,000 1,100 1,000 3,300
3 1,000 1,100 1,000 3,300
4 1,000 1,100 1,000 4,400
4 2,000 1,100 1,000 8,800
6 1,000 1,100 1,000 6,600
7 1,000 1,200 1,000 8,400
4 1,000 1,100 1,000 4,400
5 1,000 1,100 1,000 5,500
3 4,000 1,100 1,000 13,200

12 2,000 1,100 1,000 26,400
2 4,000 1,100 1,000 8,800

1,2 12,000 1,100 1,000 15,840
2 2,000 1,100 1,000 4,400
2 1,000 1,100 1,000 2,200

2,4 2,000 1,100 1,000 5,280
4,2 2,000 1,100 1,000 9,240
1,2 2,000 1,100 1,000 2,640
12 1,000 1,100 1,000 13,200
4 1,000 1,100 1,000 4,400
4 1,000 1,100 1,000 4,400

11 1,000 1,100 1,000 12,100
2 4,000 1,100 1,000 8,800

7,5 1,000 1,100 1,000 8,250
6 1,000 1,100 1,000 6,600

4,5 1,000 1,100 1,000 4,950
4 1,000 1,100 1,000 4,400
5 1,000 1,100 1,000 5,500
4 1,000 1,100 1,000 4,400

10 1,000 1,100 1,000 11,000
8 1,000 1,100 1,000 8,800
6 1,000 1,100 1,000 6,600
8 1,000 1,100 1,000 8,800
4 1,000 1,100 1,000 4,400
7 1,000 1,100 1,000 7,700
4 2,000 1,100 1,000 8,800

282,300

EE42QF26     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

7 2,000 1,000 1,000 14,000

14,000

17 de desembre de 2019  Pàgina 35



IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EE42QE16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

1,5 4,000 1,000 1,000 6,000
1,5 4,000 1,000 1,000 6,000
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
7,5 1,000 1,000 1,000 7,500
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500

8 1,000 1,000 1,000 8,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
9 1,000 1,000 1,000 9,000

44,500

EE42QD16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

2,5 1,000 1,000 1,000 2,500
4,5 1,000 1,000 1,000 4,500

4 1,000 1,000 1,000 4,000

11,000

EE42QC16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

7,5 1,000 1,000 1,000 7,500
4 1,000 1,000 1,000 4,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000

1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
5 2,000 1,000 1,000 10,000

4,5 1,000 1,000 1,000 4,500
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
2,5 1,000 1,000 1,000 2,500

4 2,000 1,000 1,000 8,000
9 1,000 1,000 1,000 9,000

1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
2,5 1,000 1,000 1,000 2,500
4,5 2,000 1,000 1,000 9,000

6 1,000 1,000 1,000 6,000
2,5 1,000 1,000 1,000 2,500

73,000

EE42QA16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

2,5 1,000 1,000 1,000 2,500
5 1,000 1,000 1,000 5,000

4,5 1,000 1,000 1,000 4,500
2,5 1,000 1,000 1,000 2,500

9 1,000 1,000 1,000 9,000

23,500
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EE42Q916     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

6 1,000 1,000 1,000 6,000
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500

9,000

EE42Q216     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

3 1,000 1,000 1,000 3,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000

26,000

EE42Q816     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

3 1,000 1,000 1,000 3,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000

11 1,000 1,000 1,000 11,000
12 1,000 1,000 1,000 12,000
1,5 2,000 1,000 1,000 3,000

2 1,000 1,000 1,000 2,000
3,5 1,000 1,000 1,000 3,500
3,5 1,000 1,000 1,000 3,500

2 1,000 1,000 1,000 2,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000

55,000

EE42Q124     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

7 1,000 1,000 1,000 7,000
1,5 1,000 1,000 1,000 1,500

1 1,000 1,000 1,000 1,000
1 1,000 1,000 1,000 1,000

10,500

EE61R1AA     m2 Aïll.tèrmic conductes,+làm. autoadh. PE retic.,g=10mm,+alumini,c

Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè
reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, col·locat

14 1,400 1,000 1,000 19,600
44,5 1,100 1,000 1,000 48,950

11 1,000 1,000 1,000 11,000
73 0,950 1,000 1,000 69,350

23,5 0,850 1,000 1,000 19,975
9 0,800 1,000 1,000 7,200

26 0,700 1,000 1,000 18,200
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55 0,650 1,000 1,000 35,750

230,025

EE42Q424     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

2 1,000 1,000 1,000 2,000
3,5 1,000 1,000 1,000 3,500

2 1,000 1,000 1,000 2,000

7,500

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

1,5 1,000 1,000 1,000 1,500
1 1,000 1,000 1,000 1,000
1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,500

EEP31135     u   Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Serv eis 6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EE44CA43HI89 m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster,
de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Con-
ductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Difusors 4 1,000 1,000 1,000 4,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000
7 1,000 1,000 1,000 7,000

Lineals 9 1,000 0,500 1,000 4,500
15 1,000 0,500 1,000 7,500
2 1,000 0,500 1,000 1,000
4 1,000 0,500 1,000 2,000
7 2,000 0,500 1,000 7,000
7 1,000 0,500 1,000 3,500

43,500

EE44CB43HI8A m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=254mm,g=45micra,

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster,
de 254 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13754 de la serie Con-
ductes flexibles d'ISOVER , col·locat

12 1,000 1,000 1,000 12,000
10 1,000 1,000 1,000 10,000

22,000

EEKQ42L1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000
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EEKQ42N1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EEKQ42R1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EEKNFD01     u   Reixa d'intemperie Renson 480                                   

Subministrament i instal·lació de reixa mural exterior marca Renson
model 480 o equivalent, 500x400mm, en alumini AIMgSi 0,5, acabat
anoditzat natural 20 micres. Amb una superficie fisica de pas lliure su-
perior al 70% de la superficie total. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

V1 2 1,000 1,000 1,000 2,000
V2 2 1,000 1,000 1,000 2,000
V3 2 1,000 1,000 1,000 2,000
V4 2 1,000 1,000 1,000 2,000
V5 2 1,000 1,000 1,000 2,000

10,000

EEK1FD01     m2 Reixa retorn amb filtre                                         

Subministrament i instal·lació de reixa de retorn amb filtre marca Euro-
clima model E-RA+MMF o equivalent. Aletes fixes 45º horitzontals, en
alumini anoditzat. Amb marc de muntatge i portafiltre. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

600x1000mm Aules 0,6 1,000 2,000 1,000 1,200
250x1000mm Recepció 0,25 1,000 1,000 1,000 0,250
450x1300mm Recepció 0,45 1,300 1,000 1,000 0,585
400x700mm Showroom 0,4 0,700 2,000 1,000 0,560
750x1500mm Sala poliv alent 1,5 0,750 2,000 1,000 2,250
750x1000mm Impressió 1 0,750 2,000 1,000 1,500
300x700mm Camerino 0,3 0,700 1,000 1,000 0,210
300x2000mm Administració 0,3 2,000 1,000 1,000 0,600

7,155

EEF1FD02     m2 Reixa ventilació aletes fixes 20º                               

Subministrament i instal·lació de reixa Euroclima model E-LO\B o equi-
valent. Aletes fixes 20º horitzontals, en alumini anoditzat. Amb marc de
muntatge. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material
de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1500x300mm Circulacions 1,5 0,300 3,000 1,000 1,350
2400x125mm Aules 2,4 0,125 2,000 1,000 0,600
1200x125mm Impressió 1,2 0,125 2,000 1,000 0,300
2400x75mm Sala poliv alent 2,4 0,075 2,000 1,000 0,360
4200x75mm Sala poliv alent 4,2 0,075 2,000 1,000 0,630
1200x75mm Sala poliv alent 1,2 0,075 2,000 1,000 0,180
2000x75mm Showroom 2 0,075 1,000 1,000 0,150
2000x75mm Administració 2 0,075 2,000 1,000 0,300

3,870
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EEKBFD01     u   Difusor rotacional E-DRO20                                      

Subministrament i instal·lació de difusor rotacional marca Euroclima
model E-DRO20 o equivalent. Modular 600x600mm amb placa plana
lacada blanca amb ranures. Inclou plenum de difusió en xapa galva-
nitzada, connexió horitzontal D200 i regulació en boca de plenum. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

Aula 1 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Aula 2 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Showroom 3 1,000 1,000 1,000 3,000
Administració 7 1,000 1,000 1,000 7,000

18,000

EEK9FD01     u   Difusor circular aletes fixes alta inducció E-DRZ-CR 10         

Subministrament i instal·lació de difusor circular d'aletes fixes alta in-
ducció marca Euroclima model E-DRZ-CR 10 o equivalent. Amb
coll/pont de muntatge y regulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament

Sala poliv alent 12 1,000 1,000 1,000 12,000
Sala impressió 10 1,000 1,000 1,000 10,000

22,000

EEK9FD02     u   Difusor circular aletes fixes E-DR50+CR 8                       

Subministrament i instal·lació de diifusor circular aletes fixes marca Eu-
roclima model E-DR50+CR 8 o equivalent. Inclou plenum de xapa i re-
gulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

Camerino 4 1,000 1,000 1,000 4,000

4,000

EEK8FD03     u   Difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 vies                           

Subministrament i instal·lació de difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 v ies
o equivalent. Amb plenum i regulador de caudal a boca d'entrada. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

Passadis 5 1,000 1,000 1,000 5,000
Vestibul sala 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Vestibul 9 1,000 1,000 1,000 9,000
Passadis showroom 5 1,000 1,000 1,000 5,000

23,000

EE42FD01     u   Tobera exterior                                                 

Subministrament i instal·lació de tobera exterior de conducte de ven-
tilació. Inclou doble conducte helicoïdal circular de planxa d'acer gal-
vanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, ai-
llament interior de llana mineral, sortida en vec d'anec amb malla, i sis-
tema de suport estanc per connexió de conducte circular a exterior,
en xapa galvanitzada plegada. Inclou material de fixació, connexió i
treballs impermeailització amb lamina asfaltica que garanteixi l'estan-
queitat de coberta Deck, segons detall de documentació gràfica ad-
junta

V6 Sala poliv alent 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

IMPINS133    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL INS03 BT                                                              
APARTAT 1.4.1 Proteccions i mesura                                            

EG1PUB16     u   CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect

Conjunt de protecció i mesura del t ipus TMF10 per a subministrament
trifàsic indiv idual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modu-
lars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de v idre de mi-
des totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció di-
ferencial, col·locat superficialment

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EGDZ1102     u   Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EG1AU001     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,8fileresx36moduls,muntat s

Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit file-
res de trenta-sis moduls i muntat superficialment

1,000

EG4W1120     u   Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN                          

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de sec-
ció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

22 2,000 1,000 1,000 44,000
4 2,000 1,000 1,000 8,000

48 2,000 1,000 1,000 96,000
6 4,000 1,000 1,000 24,000

172,000

EG4W1340     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<4mm2,pas=6mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de sec-
ció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

1 4,000 1,000 1,000 4,000

4,000

EG4W1360     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<6mm2,pas=8mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de sec-
ció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

1 4,000 1,000 1,000 4,000
2 4,000 1,000 1,000 8,000

12,000

EG4W13A0     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<10mm2,pas=10mm,munt.DIN           

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de sec-
ció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

1 4,000 1,000 1,000 4,000

4,000
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EG4W13C0     u   Born connex.p/cond.protec.,4=<S=<35mm2,pas=15mm,munt.DIN        

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2
de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

2 4,000 1,000 1,000 8,000

8,000

EG4R4450     u   Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

2,000

EG4R4CR0     u   Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.     

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 se-
gons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

1,000

EG4R4F50     u   Contactor, 230V,40A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

4,000

EG49H005     u   Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuits,reserv

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb re-
serva de marxa de 150 hores, instal·lat

1,000

EG49FD01     u   Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, a

Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, acciona-
ment manual o tensió, d'1 mòdul DIN, Simon 68, ref. 68868-31 de la sèrie
Contactors de SIMON

13,000

EG415A99     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

22,000

EG415A9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

4,000

EG415F9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,000
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EG415FJB     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6,000

EG415FJC     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

EG415F9D     u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

EG415AJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D

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

2,000

EG415FJH     u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

EG415EKM     u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.

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

22,000

EG426B9H     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.

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

8,000
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EG4242JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000

EG4243JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000

EG4242JK     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

EG426BJK     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador me-
cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

1,000

EG42X010     u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb v i-
gilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctri-
ca i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat

2,000

EG41JCTR     u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,3R+N/2,4R,3

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a inte-
ruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1,000

IMPINS141    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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APARTAT 1.4.2 Cablejat i canalitzacions                                       
EG2DBGH7    m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports ho-
ritzontals amb elements de suport

8 1,000 1,000 1,000 8,000
20 1,000 1,000 1,000 20,000

28,000

EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

A justificar 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

5 1,000 1,000 1,000 5,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000

8,000

EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

4 2,000 1,000 1,000 8,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
3 3,000 1,000 1,000 9,000
2 1,000 1,000 1,000 2,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000
8 1,000 1,000 1,000 8,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000

15 1,000 1,000 1,000 15,000
30 2,000 1,000 1,000 60,000
20 2,000 1,000 1,000 40,000
9 1,000 1,000 1,000 9,000

181,000

EG161732     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment

25 1,000 1,000 1,000 25,000

25,000

EG161532     u   Caixa deriv.plàstic,120x160mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment

40 2,000 1,000 1,000 80,000

80,000
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EG151532     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment

50 1,000 1,000 1,000 50,000

50,000

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

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

Lluminaries 9 2,000 1,000 1,000 18,000
14 2,000 1,000 1,000 28,000
69 2,000 1,000 1,000 138,000
24 2,000 1,000 1,000 48,000
46 2,000 1,000 1,000 92,000
6 2,000 1,000 1,000 12,000
6 2,000 1,000 1,000 12,000

24 2,000 1,000 1,000 48,000
4 2,000 1,000 1,000 8,000

36 2,000 1,000 1,000 72,000
7 2,000 1,000 1,000 14,000
2 2,000 1,000 1,000 4,000

13 2,000 1,000 1,000 26,000
20 2,000 1,000 1,000 40,000
57 2,000 1,000 1,000 114,000
5 2,000 1,000 1,000 10,000
9 2,000 1,000 1,000 18,000

30 2,000 1,000 1,000 60,000
11 2,000 1,000 1,000 22,000

Mecanismes 153 4,000 1,000 1,000 612,000
26 4,000 1,000 1,000 104,000
3 4,000 1,000 1,000 12,000

18 4,000 1,000 1,000 72,000

1.584,000

EG312666     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

C1 15 1,000 1,000 1,000 15,000

15,000

EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

C2 15 1,000 1,000 1,000 15,000

15,000

EG312646     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
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C3 15 1,000 1,000 1,000 15,000

15,000

EG312634     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb cober-
ta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

F24 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F25 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F26 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F30 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F31 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F32 65 1,000 1,000 1,000 65,000
Mecanismes 3 5,000 1,000 1,000 15,000

18 5,000 1,000 1,000 90,000

495,000

EG312346     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o sa-
fata

C13 55 1,000 1,000 1,000 55,000

55,000

EG312334     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub                     

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

F1 40 1,000 1,000 1,000 40,000
F2 40 1,000 1,000 1,000 40,000
F3 70 1,000 1,000 1,000 70,000
F4 70 1,000 1,000 1,000 70,000
F5 50 1,000 1,000 1,000 50,000
F6 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F7 50 1,000 1,000 1,000 50,000
F8 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F9 55 1,000 1,000 1,000 55,000
F10 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F11 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F12 15 1,000 1,000 1,000 15,000
F13 15 1,000 1,000 1,000 15,000
F14 70 1,000 1,000 1,000 70,000
F15 70 1,000 1,000 1,000 70,000
F16 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F17 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F18 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F19 65 1,000 1,000 1,000 65,000
F20 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F21 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F22 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F26 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F27 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F28 60 1,000 1,000 1,000 60,000
F32 45 1,000 1,000 1,000 45,000
S1 65 1,000 1,000 1,000 65,000
S2 45 1,000 1,000 1,000 45,000
S3 65 1,000 1,000 1,000 65,000
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S4
S5 50 1,000 1,000 1,000 50,000
S6 55 1,000 1,000 1,000 55,000
S7 10 1,000 1,000 1,000 10,000
S8 10 1,000 1,000 1,000 10,000
S9 10 1,000 1,000 1,000 10,000
S10 10 1,000 1,000 1,000 10,000
C4 35 1,000 1,000 1,000 35,000
C5 50 1,000 1,000 1,000 50,000
C6 70 1,000 1,000 1,000 70,000
C7 35 1,000 1,000 1,000 35,000
C8 20 1,000 1,000 1,000 20,000
C9 20 1,000 1,000 1,000 20,000
C10 65 1,000 1,000 1,000 65,000
C11 65 1,000 1,000 1,000 65,000
C12 55 1,000 1,000 1,000 55,000
C14 65 1,000 1,000 1,000 65,000
Mecanismes 153 4,000 1,000 1,000 612,000

26 4,000 1,000 1,000 104,000

2.961,000

EG312324     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub                     

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

9 2,500 1,000 1,000 22,500
14 2,500 1,000 1,000 35,000
69 2,500 1,000 1,000 172,500
24 2,500 1,000 1,000 60,000
46 2,500 1,000 1,000 115,000
6 2,500 1,000 1,000 15,000
6 2,500 1,000 1,000 15,000

24 2,500 1,000 1,000 60,000
4 2,500 1,000 1,000 10,000

36 2,500 1,000 1,000 90,000
7 2,500 1,000 1,000 17,500
2 2,500 1,000 1,000 5,000

13 2,500 1,000 1,000 32,500
20 2,500 1,000 1,000 50,000
57 2,500 1,000 1,000 142,500
5 2,500 1,000 1,000 12,500
9 2,500 1,000 1,000 22,500

30 2,500 1,000 1,000 75,000
11 2,500 1,000 1,000 27,500

General 21 60,000 1,000 1,000 1.260,000

2.240,000

EG312224     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Pulsadors 12 40,000 1,000 1,000 480,000
Interruptors 8 12,000 1,000 1,000 96,000

576,000
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EG312176     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

33 3,000 1,000 1,000 99,000
10 3,000 1,000 1,000 30,000
14 3,000 1,000 1,000 42,000

171,000

EG3121D6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

DI 4 25,000 1,000 1,000 100,000

100,000

EG3121B6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

25 1,000 1,000 1,000 25,000

25,000

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superfi-
cialment

28 1,000 1,000 1,000 28,000
8 1,000 1,000 1,000 8,000

124 1,000 1,000 1,000 124,000
57 1,000 1,000 1,000 57,000

217,000

IMPINS142    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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APARTAT 1.4.3 Mecanismes                                                      
EG2J1TA8     u   Torreta acer galv.,acat blanc,p/8 mec.mod.,munt.terra a/fix.mec.

Torreta d'acer galvanitzat lacada blanca, amb capacitat per a vuit
mecanismes modulars, muntada a terra amb fixacions mecàniques

6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EG61CEF8     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/8mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 8 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

4 1,000 1,000 1,000 4,000

4,000

EG61CEF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

5 1,000 1,000 1,000 5,000

5,000

EG61CEF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EG61CSF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanis-
mes modulars, muntat superficialment

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EG61CSF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanis-
mes modulars, muntat superficialment

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EG613011     u   Caixa mecanismes,p/3elem.,preu sup.,encastada                   

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu superior, encastada

5 1,000 1,000 1,000 5,000

5,000

EG612011     u   Caixa mecanismes,p/2elem.,preu sup.,encastada                   

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

14 1,000 1,000 1,000 14,000

14,000

EG6115H0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/8mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

4 1,000 1,000 1,000 4,000
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4,000

EG6115F0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/6mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EG6115D0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/4mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EG611021     u   Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada                    

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

30 1,000 1,000 1,000 30,000

30,000

EG63815L     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor

26 1,000 1,000 1,000 26,000

26,000

EG635A54     u   Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu s

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, mun-
tada sobre caixa o bastidor

135 1,000 1,000 1,000 135,000
18 1,000 1,000 1,000 18,000

153,000

EG6P2363     u   Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67,col.

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau
de protecció de IP-67, col.locada

21 1,000 1,000 1,000 21,000

21,000

EG625194     u   Interruptor,tipus mod.1mòd.estret,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu su

Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa

8 1,000 1,000 1,000 8,000

8,000

EG867114     u   Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

Serv eis 4 1,000 1,000 1,000 4,000
Fase 2 6 1,000 1,000 1,000 6,000

10,000
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EG61CECD     u   Caixa mec.central.,plàstic,,p/12mecanismes modulars,muntat encas

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, amb capacitat per a 12 mecanismes modu-
lars, muntat encastat

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EG645178     u   Pols. tipus mod.1mòd.estret,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu sup.

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contac-
te NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, muntat sobre bastidor
o caixa

12 1,000 1,000 1,000 12,000

12,000

IMPINS143    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

APARTAT 1.4.4 Enllumenat                                                      
EH2LFD01     u   Downlight encastat 11W                                          

Subministrament i col·locació de downlight marca Lledo model KINO 2
M referencia LLEDS00010E06V2 o equivalent, per muntatge encastat,
acabat en color blanc, anb lampara LED 840, fluxe lluminos de 1375lm,
temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromática CRI
>80, potencia 11.5 W i eficacia lluminosa de 119.6 lm/W. Tensió d'en-
trada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protec-
ció IP 20 i clasificació energetica A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament

Serv eis 9 1,000 1,000 1,000 9,000

9,000

EH2LFD02     u   Downlight encastat model 1 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight marca Lledo model Advan-
ce 160 referencia 001734V2 o equivalent, per muntatge encastat en
interior, acabat en color blanc, lampara LED 940, fluxe lluminos de 2450
lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromatica
CRI >92, potencia 27 W i eficacia lluminosa de 90.7 lm/W. Tensió d'en-
trada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protec-
ció IP 20 i clasificació energètica A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

Sala impressió 14 1,000 1,000 1,000 14,000

14,000

EH2LFD03     u   Downlight encastat model 2 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight per colocació encastada
amb deflector d'alumini vaporitzat d'alta brillantor marca Llado model
OD-3649 IRIS 160 PLUS CRI80 IP40 Versio UGR20 LED840 27W referencia
LLD3649K28840000BMo similar, 4000K, CRI>80, 2116 lm, 1,3Kg,
220-240V/50-60Hz. Equipo de funcionament no regulable ,174 x 115. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Sala poliv alent 42 1,000 1,000 1,000 42,000
Vestibul 14 1,000 1,000 1,000 14,000
Office 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Reprografia 2 1,000 1,000 1,000 2,000
Camerino 9 1,000 1,000 1,000 9,000
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69,000

EH12FD01     u   Pantalla LED 60x60 30W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria encastada per a uso en in-
terior, marca Llado model ARYSTA T v ista 60x60 referencia
334803584952TBM o equivalent, acabat en color blanc mate, RAL
9016. Lampara LED 940, flux lluminos de 3499 lm, temperatura de color
de 4000K, índex de reproducció cromàtica CRI >95, potencia 30 W i
eficacia lluminosa de 116.6 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, pro-
tecció contra impactos IK 04, índex de protección IP 20 y
clasificació energética A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs comple-
mentaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de
funcionament

Sala impressió 24 1,000 1,000 1,000 24,000

24,000

EH12FD02     u   Pantalla LED 60x60 36W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo referencia
LEDLLEDS7J1S8405G4 o equivalent, per encastar per sostres de perfile-
ría v ista en T amb component òptic microprismatic per us en oficines
SNOW /G3 LED840 36 W, 3770 lm, 220-240 V/50-60 Hz, 4,4 Kg, No Regu-
lable, Color blanc. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris,
material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcio-
nament.

Aula 1 12 1,000 1,000 1,000 12,000
Aula 2 12 1,000 1,000 1,000 12,000
Showroom 10 1,000 1,000 1,000 10,000
Administració 12 1,000 1,000 1,000 12,000

46,000

EH4LFD01     u   Projector orientable 32W                                        

Subministrament i instal·lació de projector LED QU II modelo QU II M o
similar, de dimensions exteriors 85x119mm per inst·lalació en carril trifá-
sic. No regulable FL 24º. Font de lum LED930 i potencia 32W. Tempera-
tura de color de 3.000K, CRI>90 i fluxe lluminos de 2786lm. Inclou mit-
jans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió.
Totalment acabat en ordre de funcionament.

Vestibul 6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EH41FD02     m   Carril enllumenat                                               

Subministrament i instal·lació de carril electrificat trifasic blanc refe-
rencia VINXTS43003 o equivalent. Inclosa part proporcional de tapa i
connexió. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Vestibul 6 1,000 1,000 1,000 6,000

6,000

EH22FD02     u   Lluminaria lineal LED 1000mm                                    

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT
LED840, referencia LLD0160100840124, 17W, 4000K, CRI>80, 1635 lm,
0,35Kg, 24 V DC.25 x 13 x 1.000 mm. Estructura luminosa para ilumina-
ción arquitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado. Inclou part
proporcional de font d'alimentació OL-LPV-150-24 y accessoris d'ins-
tal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Sala impressió 24 1,000 1,000 1,000 24,000

24,000
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EH22FD01     u   Lluminaria lineal LED 500mm                                     

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT
LED840 referencia LLD0160050840124 o equivalent, 8,5W, 4000K,
CRI>80, 818 lm, 0,18Kg, 24 V DC.25 x 13 x 500 mm. Estructura luminosa
para iluminación arquitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado.
Inclou part proporcional de font d'alimentació OL-LPV-150-24 y acces-
soris d'instal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, ma-
terial de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funciona-
ment.

Sala impressió 4 1,000 1,000 1,000 4,000

4,000

EH22FD03     u   Lluminaria encastada LED 25W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalación encas-
tada, marca Lledo model LINE 50 R referencia LLD2962120840000BM o
equivalent, acabado en color blanco mate. Lampara LED 840, fluxe llu-
minos de 2250 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproduc-
ció cromatica CRI >80, potencia 25 W y eficacia luminosa de 90 lm/W.
Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, ín-
dex de protecció IP 20 i clasificació energetica A++. Inclou mitjans au-
xiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

Passadissos 36 1,000 1,000 1,000 36,000

36,000

EH22FD04     u   Lluminaria encastada LED 30W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalació encas-
tada, marca Lledo model LINE 50 R referencia 2962150840000BM o
equivalent, acabat en color blanc mate. Lampara LED 840, flujo lumi-
noso de 2800 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproduc-
ció cromática CRI >80, potencia 30 W i eficacia lluminosa de 93.3
lm/W. Tensió de
entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de pro-
tecció IP 20 i clasificació energética A++. Inclou mitjans auxiliars, tre-
balls complementaris, material de fixació i connexió. Totalment aca-
bat en ordre de funcionament.

Passadissos 7 1,000 1,000 1,000 7,000

7,000

EH22FD05     u   Lluminaria estructura LED 34W                                   

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo model ODL360
referencia LLD0360200830124 o equivalent, IP20, LED830 de 34W 3.000
K amb font de llum LED830 de 34W, fluxe lluminos de 2.440 lúmens. In-
clou font d'alimentació OL-LPV-60-24. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

Serv eis 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EH22FD06     u   Lluminaria indirecta LED strip 11W/m                            

Subministrament i instal·lació de tira LED flexible LED strip 11W/m IP67
24V 4000K referencia VINLLD3528NW3024H o equivalent, muntada en
perfil d'alumini amb difusor opal corestrip #12SA 2,5 OPAL o similar. In-
closa part proporcional de font d'alimentació. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

Sala poliv alent 13 1,000 1,000 1,000 13,000

13,000
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EH13FD01     u   Lluminaria suspesa 30W                                          

Subministrament i col·locació de lluminaria marca Lledo model ICE LI-
NE 2 LED referencia LLD2963150840095BM o equivalent. UGR19 Versió
S LED940 30W, 4000K, CRI>95, 2510lm, 3,7Kg, 220-240V/50-60 Hz., equip
de funcionament no regulable ,50x75x1502 mm. Estructura lluminosa
LED lineal colocacio suspesa. Color blanco. Inclou part proporcional
de kit de connexionat referencia LLD29630000000BKV2, i peces de fi-
xació i suspensió, referencies LLD2063000000000 i LLD2049000000000.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Sala impressió 20 1,000 1,000 1,000 20,000

20,000

EHB5ED71     u   Llum.estanca+leds <=70000h,rect.,l=1300mm,38W,4000lm,no regulabl

Llumenera estanca amb leds amb una v ida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós
de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficial-
ment

Circulació exterior 57 1,000 1,000 1,000 57,000

57,000

IMPINS144    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL INS04 PCI                                                             
APARTAT 1.5.1 Detecció                                                        

EM12A086     u   Central detecció incendis analògica p/8 bucles,199 elements p/bu

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 ele-
ments per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de
zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EM132321     u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,senyal llu

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so mul-
titò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EG317224     m   Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x1,5mm2,col.tub                    

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

690 1,000 1,000 1,000 690,000

690,000

EG21H71J     m   Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant 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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690 1,000 1,000 1,000 690,000

690,000

EM112110     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base encastar,en

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

31 1,000 1,000 1,000 31,000

31,000

EM112120     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficial-
ment

40 1,000 1,000 1,000 40,000

40,000

IMPINS151    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

APARTAT 1.5.2 Extinció                                                        
EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EM31261K     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EM24FD02     u   Ruixador automàtic, bronze, fusible metàl·lic 57ºC, D=1/2´´, mun

Subministrament i instal·lació de ruixador automàtic, muntatge ocult
en fals sostre, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una tempe-
ratura d'accionament de 57ºC, resposta rapida, factor K80, de 1/2´´ de
diàmetre. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

Integrat a cel ras 87 1,000 1,000 1,000 87,000

87,000

EM237PCG    u   BIE-25,armari acer inox.,p/mànega+extintor+ polsador/alarma port

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i ex-
tintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer inoxidable i v isor de v idre i porta per l'extintor d'acer ino-
xidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador re-
armable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en
posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit ma-
terial auxiliar de connexió i muntatge

4 1,000 1,000 1,000 4,000
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4,000

B7DZD2C2     UT  Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de d

Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de dià-
metre 125 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de ma-
terial intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o
al sostre superficialment o encastada amb cargols

baixants WC 4 4,000

4,000

IMPINS152    pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

APARTAT 1.5.3 Senyalització                                                   
BH61U170     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-170, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimen-
tació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega
LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie CLASSI-
CA, 170 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,  de la serie
SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Amb accessori per en-
castar a sostre ref. SGDE-CL. de Sagelux o equivalent, totalment ins-
tal·lada incloent realització de forat a material existent.

11 1,000 1,000 1,000 11,000

11,000

BH61U171     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-300, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimen-
tació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càr-
rega LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie
CLASSICA, 300 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-300,  de
la serie SAGELUX CLASSICA. Amb accessori per encastar a sostre ref.
SGDE-CL. de Sagelux o equivalent, totalment instal·lada incloent rea-
lització de forat a material existent.

30 1,000 1,000 1,000 30,000

30,000

EH61U170     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFICIE, serie CLASSICA, SGCL-170,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'ali-
mentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega
LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie CLASSI-
CA, 170 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,  de la serie
SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Totalment instal·lada.

5 1,000 1,000 1,000 5,000

5,000

17 de desembre de 2019  Pàgina 57



IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

BH61U176     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFÍCIE, serie CLASSICA, SGCL-300,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'ali-
mentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càr-
rega LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie
CLASSICA, 300 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-300,  de
la serie SAGELUX CLASSICA o equivalent. Totalment instal·lada.

9 1,000 1,000 1,000 9,000

9,000

EH61U023     u   Rètol   SUSPES DE SOSTRE, model VIR-S N,  sense connexió elèctri

Rètol   SUSPES DE SOSTRE,  sense connexió elèctrica, per instal·lació su-
perficial suspesa de sostre de la serie VIR model VIR-S N  de Daisalux o
equivalent, totalment instal·lada amb part proporcional de despeces
de mà d'obra i rotulada segons implantació i plànol de senyalització.
Inclou  i rètol de sèrie a 1 cara.

Mitjans extincio 16 1,000 1,000 1,000 16,000
Ev acuació 6 1,000 1,000 1,000 6,000

22,000

IMPINS153    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL INS05 TELECOMUNICACIONS                                               
EP74SE11     u   Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x800mm,1 comp.,a/por

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 comparti-
ment, amb 1 porta de v idre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura fixa, amb rodes,  col.locat.
Inclou els segünets:

3 Uts. Safata fixa 19 1U perforada P800
8 Uts. Panell 1U guia fils 4 anelles
1 Ut. Placa obturació entrada cables
2 Uts. Regleta amb 6 preses schucko amb Magnetotèrmic
1 Ut. Caràtula 1U 19P interruptor + termòstat
1 Ut  Entrada cables amb 3 ventiladors

Rack principal 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

EP7Z1D58     u   Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 F/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cablesfi

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organit-
zador de cables, fixat mecànicament

Rack. 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EP74U021     Ut  Electrónica WIFI amb Punts d'acces WI-FI, accessoris.           

Electrónica de Xarxa per Punts d'acces WI-FI amb els accessoris se-
güents:
   -1ut. Controladora Wireless amb llicència de fins a 25 APs, model
2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses o equivalent.
   -1ut.Power Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series o equivalent.

PLANTA BAIXA
   -A rack. Magatzem 01. 1 1,000 1,000 1,000 1,000
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1,000

EP74U022     ut  Punts d'accés d'interior amb antenes internes                   

Subministrament i instal·lació de punt d'accés d'interior amb antenes
internes, model Aironet 1602: 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, E Reg
Domain o equivalent.

PLANTA BAIXA
7 1,000 1,000 1,000 7,000

7,000

EG61U001     u   Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rac

Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rack en-
tre Us.Totalment connexionat elèctricament.

Rack. 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,000

EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

A justificar 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,000

EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

5 1,000 1,000 1,000 5,000
3 1,000 1,000 1,000 3,000

8,000

EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

4 2,000 1,000 1,000 8,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
3 3,000 1,000 1,000 9,000
2 1,000 1,000 1,000 2,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000
5 1,000 1,000 1,000 5,000
4 1,000 1,000 1,000 4,000
8 1,000 1,000 1,000 8,000
6 1,000 1,000 1,000 6,000

15 1,000 1,000 1,000 15,000
30 2,000 1,000 1,000 60,000
20 2,000 1,000 1,000 40,000
9 1,000 1,000 1,000 9,000

181,000

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

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

66 8,000 1,000 1,000 528,000
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528,000

EP434A50     m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefi-
na, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Sala tècnica 4 1,000 10,000 1,000 40,000
Aula 1 1 1,000 40,000 1,000 40,000
Aula 2 1 1,000 40,000 1,000 40,000
Recepció 2 1,000 46,000 1,000 92,000
Espai expositiu 1 1,000 60,000 1,000 60,000
Showroom 2 1,000 70,000 1,000 140,000
Administració 7 1,000 85,000 1,000 595,000
Reprografia 2 1,000 85,000 1,000 170,000
Sala poliv alent 3 1,000 70,000 1,000 210,000
Control 2 1,000 50,000 1,000 100,000
Camerinos 1 1,000 70,000 1,000 70,000
Hub 8 1,000 70,000 1,000 560,000
A justificar. 5 1,000 100,000 1,000 500,000

2.617,000

EP7382J3     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor

Sala tècnica 4 4,000
Aula 1 1 1,000
Aula 2 1 1,000
Recepció 2 2,000
Espai expositiu 1 1,000
Showroom 2 2,000
Administració 7 7,000
Reprografia 2 2,000
Sala poliv alent 3 3,000
Control 2 2,000
Camerinos 1 1,000
Hub 8 8,000

34,000

EP73U005     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 7Ft, de col

Subministrament de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D
7Ft, de color blau ref.CPCSSZ2-02F007 o equivalent.

Rack. 66 1,000 1,000 1,000 66,000

66,000

EP73U006     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 10Ft, de co

Subministre i instal·lació  de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed
360 X10D 10Ft, de color blau ref.CPCSSZ2-02F010 o equivalent.

Rack.A justificar. 5 1,000 1,000 1,000 5,000

5,000

IMPINS05     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL INS06 SANEJAMENT                                                      
ED111B21     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN40mm               

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

prev isió 1 30,000 30,000

30,000

ED15B771     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN110                

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Inclosa connexió a xarxa existent

wc 3 1,000 3,000

3,000

ED11DH01     m   Tub PVC flexible D20mm                                          

Subministre i col·locació de tub de goma PVC cristal o similar, de
20mm de diàmetre, flexible unicapa, fabricat per extrusió en v inil
transparent plastificat. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementa-
ris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de fun-
cionament.

Conduccions sortida
condensats bomba

10 1,000 1,000 1,000 10,000

23 1,000 1,000 1,000 23,000
18 1,000 1,000 1,000 18,000
15 1,000 1,000 1,000 15,000

66,000

ED11DH02     m   Desguàs aparell climatització                                   

Subministrament de desguàs per evacuació de condensats d'aparell
de climatització amb tub de polipropilè de paret tricapa per a eva-
cuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

UI1 7 1,000 1,000 1,000 7,000
UI2 4 1,000 1,000 1,000 4,000
UI3 4 1,000 1,000 1,000 4,000
UI4.1 4 1,000 1,000 1,000 4,000
UI4.2 5 1,000 1,000 1,000 5,000
UI4.3 10 1,000 1,000 1,000 10,000
UI5 5 1,000 1,000 1,000 5,000
UI6 2 1,000 1,000 1,000 2,000
UI7.1 6 1,000 1,000 1,000 6,000
UI7.2 3 1,000 1,000 1,000 3,000
UI8.1 3 1,000 1,000 1,000 3,000
UI8.2 3 1,000 1,000 1,000 3,000
UI9 8 1,000 1,000 1,000 8,000

64,000

IMPINS06     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL INS07 SANITARIS                                                       
20INS01      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Meridian                          

Inodor tipus Roca Meridian o similar. Inclou tassa mural en blanc, seient
i tapa de caiguda esmorteïda blanc. Col.locat i connectat a desguàs.
Inclou referències:
A34224C00U
A341242000
A8012AC004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida
completament acabada, provada i en funcionament.

3 3,000

3,000

20INS02      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Acces                             

Inodor tipus Roca Acces de tanc baix per a mobilitat reduïda compost
per tassa amb sortida vertical amb joc de fixació, tanc d'alimentació
inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàr-
rega amb dos polsadors de 6 / 3L, seient amb cèrcol obert i tapa amb
frontisses de acer inoxidable. Color blanc. Col.locat i connectat a des-
guàs. Inclou referències:
A342237000
A341231000
A801230004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida
completament acabada, provada i en funcionament.

1 1,000

1,000

20INS03      UT  Sub. i col. urinari tipus Urimat eco ceramic                    

Urinari ceràmic sec no químic, subministrat, muntat i connectat a des-
guàs. Inclou:
1ud urinari Urimat eco ceramic o similar, de 385x360x700mm, Ref.
12.201-AT
1ud kit d'instal.lació i fixació a la paret i kit de desguàs amb colze de
90 a 50mm, sifó i reixeta.
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.

1 1,000

1,000

20INS04      UT  Sub. i col. rentamans tipus Roca Prisma 60x45x13 blanc          

Rentamans mural de porcellana col.locat, connectat a desguàs i amb
aixeteria instal.lada. Comprèn:
1ud Rentamans Roca Prisma 60x45x13cm o similar. Blanc, amb desguàs
de vas cromat. Ref. A327546000
1ud Aixeteria Roca Instant Cromada, amb polsador temporitzat i anti-
vandàlica. Ref. A5A4277C00
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.

3 3,000

3,000
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20INS05      UT  Conjunt barres accessibilitat                                   

Barres d'accessibilitat muntades.
1ud Barra recta d'acer lacat de 68cm de longitud Roca Acces comfort
Ref. A816928001
1ud Barra abatible d'acer lacat de 80cm de longitud Roca Acces
comfort Ref. A816933001
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.
Notes de col.locació d'elements accessibles:
Barra recta col.locada paral.lela a terra. Alçada de punt inferior 70cm
Barra abatible a 35cm de l'eix del tanc de l'inodor. Alçada de punt in-
ferior 70cm

1 1,000

1,000

IMPINS07     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000

SUBCAPITOL INS08 ACCESSORIS SANITARIS                                            
200301       UT  Porta rotlles amb pany i visor de contingut, d'acer inoxidable, 

Porta rotlles amb pany i v isor de contingut, d'acer inoxidable, per a rot-
lle d. max230mm. Col·locat

Bany homes 1 1,000
Bany dones 2 2,000
bany adaptat 1 1,000

4,000

200302       UT  Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox. 240

Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox.
240x265x210mm, d'acer inoxidable acabat mate o brillant. Col·locat

Bany homes 1 1,000
Bany dones 1 1,000
bany adaptat 1 1,000

3,000

200303       UT  Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i visor de cont

Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i v isor de contin-
gut, de dimensions aprox. 120x200x123mm  en acer inoxidable, de ca-
pacitat 1200ml. Col·locat

Bany homes 1 1,000
Bany dones 1 1,000
bany adaptat 1 1,000

3,000

200304       UT  Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix.   

Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix. Col·lo-
cat

Bany homes 1 1,000
Bany dones 1 1,000
Bany adaptat 1 1,000

3,000

IMPINS08     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000
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SUBCAPITOL INS09 LEGALITZACIONS                                                  
ELECTRIC     u   Legalització instal·lació elèctrica segons el REBT              

Legalització instal·lació elèctrica general del local segons el REBT
842/2002, amb projecte tramitat davant organisme corresponent. In-
clou abonament de taxes corresponents i resolució d'esmenes detec-
tades per empresa d'inspecció amb presentació de pertinent docu-
mentació de resolució d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de
memòria i documentació en paper i format digital.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

CLIMA        u   Legalització instal·lació de climatització segons el RITE       

Legalització instal·lació tèrmica general del local segons segons el Re-
glament de Instal·lacions Tèrmiques en edificis RD 1027/2007, amb pro-
jecte tramitat davant organisme corresponent. Inclou abonament de
taxes corresponents i resolució d'esmenes detectades per empresa
d'inspecció amb presentació de pertinent documentació de resolució
d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de memòria i documentació
en paper i format digital.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

PCI          u   Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incend

Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incendis ge-
neral del local segons segons el Reglament d'Instal·lacions de Protec-
ció Contra Incendis RD 513/2017, amb projecte tramitat davant orga-
nisme corresponent. Inclou abonament de taxes corresponents i reso-
lució d'esmenes detectades per empresa d'inspecció amb presenta-
ció de pertinent documentació de resolució d'esmenes a l'Ajunta-
ment. Adjuntar còpia de memòria i documentació en paper i format
digital.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS                                               

K2RA7581     M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,000

E2R54269     M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

28,000
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2.2 QUADRE DE PREUS





 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL OC OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                     
E0101        UT  Retirada puntual d'instal·lacions                               

Retirada puntual d'instal·lacions, amb mitjans mecànics, i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport
de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 296,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E0104        UT  Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor, de

Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix , de mides
50x40cm, amb mitjans mecànics i manuals, inclou col·locació de llinda amb perfil metàl·lic tipus HEB100 i remat
de tot el perímetre. Inclosa la retirada de la runa i la seva càrrega a camió o contenidor, transport dins la pròpia
obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 155,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E0105        UT  Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de

Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de gruix , de dimensions 90x210cm,  col·locació de
llinda amb perfil metàl·lic HEB100 i p.proporcional d'apuntalament. Amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega de
runa sobre camió o contenidor, Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 254,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E0106        UT  Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó c

Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó ceràmic. Inclou les següents feines:
- Tapiat d'obertura amb maó ceràmic agafat amb morter de ciment, de mides aprox imades 110x220cm i gruix  del
parament de 30cm
- Enderroc parcial de paret de fàbrica de maó ceràmic de 15cm de gruix  amb mitjans manuals, de mides aprox ima-
des 220x220cm
- Apuntalament, subministrament i col·locació de llinda amb perfil metàl·lic HEB100, inclòs daus de formigó
- Arrebossat i repassos per a deixar la partida completament acabada, per a posterior col·locació de porta
 - Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 440,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

E0107        UT  Tapiat d'obertura existent en paret de fàbrica de maó ceràmic de

Tapiat d'obertura ex istent en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de gruix , amb maò ceràmic agafat amb mor-
ter de ciment. inclòs repàs d'arrebossat/enguixat. Mides de portal 90x220cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 211,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E0108        UT  Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix

Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.  Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

IMP01        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 54,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 02 COBERTES                                                        
E0102        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 200x120     

Obertura de forat en coberta metàl·lica ex istent, amb mitjans mecànics i manuals, de dimensions 200x120cm. In-
clou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 271,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E0103        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 120x180     

Obertura de forat en coberta metàl·lica ex istent, amb mitjans mecànics i manuals, de dimensions 120x80cm. Inclou
transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 237,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E0109        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans me

Obertura de forat en coberta metàl·lica ex istent, amb mitjans mecànics i manuals, de dimensions circulars de
d.450mm. Inclòs remat amb tela asfàltic autoprotegida. Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i trans-
port a abocador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E0202        ML  Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:                

Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:
 - Remat lateral amb panell rígid tipus Durock energy SP o similar, de U=0,037 W/m2K
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb lluernari, amb tela asfàltica autoprotegida
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb la coberta ex istent, amb tela asfàltica autoprotegida
 - Remat amb xapa d'acer galvanitzat, amb dos plecs , i de desenvolupament màxim 30cm.
Segons plànols detalls

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 104,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E4435111C    kg  Acer S275JR,p/estructura suport lluernaris                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica suport per lluernaris en coberta, per peça sim-
ple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col·locat a l'obra

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 1,66062

A0140000     0,060 h   Manobre                                                         18,40240 1,10414

%NAAA00250   2,500 %   Medis aux iliares                                                2,80000 0,07000

B44Z5011     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox .    0,74559 0,74559

Suma la partida........................................................ 3,58035

Costos indirectes........................... 4,00% 0,14321

Arrodoniment........................................................... -0,00356

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

LLUERNARI1   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 1302x2216mm         

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics 4070DGpc o similar, de dimensions exteriors
1.302x2.216mm, amb cúpula en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de pont tèrmic i sòcol en
acer galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
Referència planilles MA-05

MLLEDO1302   1,000 ut  Lledó Sunoptics 4070DGpc 1302x 2216                              806,58777 806,58777

AMLLEDO1302 1,000 ut  Col·locació                                                     296,53962 296,53962

Suma la partida........................................................ 1.103,12739

Costos indirectes........................... 4,00% 44,12510

Arrodoniment........................................................... -0,00249

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.147,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

LLUERNARI2   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 997x997mm           

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics 4070DGpc o similar, de dimensions exteriors
997x997mm, amb cúpula en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de pont tèrmic i sòcol en acer
galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
referència planilles MA-06

MLLEDO997    1,000 ut  Lledó Sunoptics 4070DGpc 997x 997                                765,91948 765,91948

ALLEDO997    1,000 ut  Col·locació                                                     296,53962 296,53962

Suma la partida........................................................ 1.062,45910

Costos indirectes........................... 4,00% 42,49836

Arrodoniment........................................................... 0,00254

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.104,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

IMP02        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 210,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03 ESTRUCTURA DE  SUPORTACIÓ                                       
E3001        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix  41/41 de 2500mm compost per 1 ut. superior de
500mm i 1 ut inferior de 2000mm, uits mitjançant sistema d'empresillat fixat mitjançant dues varilles roscades tipus
M10 ZN de 400mm, fixant el sistema mitjançant 2 ut.  rosques martell M10, 4 ut de placa de bloqueig Varifix  C41,
4 ut d'arandela plana M10, 4 ut rosca hexagonal M10 i 1 ut de placa d'unió premontada,

A0127000     0,550 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 11,41677

A0137000     0,250 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 4,60696

0862006003   1,000 ut  Placa d'unió premontada C41                                     3,05000 3,04999

031710       4,000 ut  Rosca hex agonal M10 ZN                                          0,03000 0,12000

040710       4,000 ut  Arandela plana M10 ZN                                           0,02000 0,08000

0862064010   2,000 ut  Rosca martell M10 ZN                                            0,24000 0,48000

0958010      0,400 ml  Varila roscada M10 ZN (2000mm)                                  1,35000 0,54000

0862005152   2,000 ut  Placa de bloqueig Varifix  C41                                   0,22000 0,44000

0862001226   3,000 ml  Carril Varifix  41/41 (3000mm)                                   3,43000 10,28997

Suma la partida........................................................ 31,02369

Costos indirectes........................... 4,00% 1,24095

Arrodoniment........................................................... -0,00464

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E3002        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix  41/41 de 3600mm compost per 2 ut superior de
500mm i 1 ut inferior de 2660mm, units mitjançant sistema empresillat fixat mitjançant 4 varilles roscades M10 ZN
de 400mm, fixant el sistema al carril superior mitjançant 4 ut de rosca martell M10, 8 ut de plaques de bloquig Vari-
fix  C41, 8ut d'arandela plana M10 i 8 ut de rosca hexagonal M10.

0862001226   3,600 ml  Carril Varifix  41/41 (3000mm)                                   3,43000 12,34796

0862005152   8,000 ut  Placa de bloqueig Varifix  C41                                   0,22000 1,76000

0958010      0,800 ml  Varila roscada M10 ZN (2000mm)                                  1,35000 1,07999

0862064010   4,000 ut  Rosca martell M10 ZN                                            0,24000 0,96000

040710       8,000 ut  Arandela plana M10 ZN                                           0,02000 0,16000

031710       8,000 ut  Rosca hex agonal M10 ZN                                          0,03000 0,24000

A0137000     0,250 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 4,60696

A0127000     0,550 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 11,41677

Suma la partida........................................................ 32,57168

Costos indirectes........................... 4,00% 1,30287

Arrodoniment........................................................... -0,00455

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

17 de desembre de 2019  Pàgina 3



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E3003        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix  41/128  de 12000mm, empresillat a l'encavallada
existent mitjançant carril C41 amb totes les unions entre carrils resoltes mitjançant rosca martell M10, arandela pla-
na M10, rosca hexagonal M10, amb un rendiment de 20 ut/Unitat de muntatge, les unions estaran realitzades mit-
jançant varilla roscada M10 de 2000mm. en el cas de la presilla i mitjançant cargol hexagonal M10 x80 en el cas
de les unions entre carrils.

0862001226   6,000 ml  Carril Varifix  41/41 (3000mm)                                   3,43000 20,57994

0862005153   20,000 ut  Placa de bloqueig Varifix  C41                                   3,58000 71,59980

0958010      1,000 ml  Varila roscada M10 ZN (2000mm)                                  1,35000 1,34999

040710       20,000 ut  Arandela plana M10 ZN                                           0,02000 0,40000

031710       20,000 ut  Rosca hex agonal M10 ZN                                          0,03000 0,60000

0862001335   12,000 ml  Carril Varifix  41/128/2,5 Aligerado                             20,53000 246,35904

0862100042   4,000 ut  Cargol martel C41 M10 x  80                                      0,58000 2,32000

A0137000     0,250 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 4,60696

A0127000     0,550 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 11,41677

Suma la partida........................................................ 359,23250

Costos indirectes........................... 4,00% 14,36930

Arrodoniment........................................................... -0,00180

TOTAL PARTIDA.................................................. 373,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

IMP03        Ut  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 184,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04 DIVISÒRIES I  CEL RAS                                            
APARTAT 03A ENVANS I TRASDOSSATS                                            
E83E6YHB     M2  Trasdossat 13+13+70 doble capa LM 67mm arriostrat, en façanes   

Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix  total de l'ex tradossat de 150mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'am-
plària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm de gruix , fixades mecànicament, i aïllament amb 2 plaques de llana
mineral de roca de 67mm de gruix , de conductiv itat tèrmica 0,035 w/m2k, la interior amb làmina de paper kraft. Ar-
riostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell
d'acabat de tractament de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0137000     0,080 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 1,47423

A0127000     0,330 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 6,85006

B0CC1310     2,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              3,71099 7,42198

B6B12311     0,950 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 0,79643 0,75661

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,73881

B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,43007

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

B0A44000     0,500 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 3,93974

B6B11311     2,330 m   Muntant de `planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals am 0,93199 2,17154

B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,21758

B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,23724

B7C9H8M0     2,060 %   Medis aux iliares                                                1,48858 3,06647

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,30000 0,12450

Suma la partida........................................................ 28,19137

Costos indirectes........................... 4,00% 1,12765

Arrodoniment........................................................... 0,00098

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E83E6YHC     M2  Trasdossat 13+13+70 una capa LM 67mm arriostrat,                

Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix  total de l'ex tradossat de 100mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'am-
plària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm de gruix , fixades mecànicament, i aïllament amb 1 placa de llana
mineral de roca de 67mm de gruix , de conductiv itat tèrmica 0,035 w/m2k, amb paper kraft. Arriostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell
d'acabat de tractament de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0137000     0,080 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 1,47423

A0127000     0,320 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 6,64249

B0CC1310     2,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              3,71099 7,42198

B6B12311     0,950 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 0,79643 0,75661

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,73881

B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,43007

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

B0A44000     0,500 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 3,93974

B6B11311     2,330 m   Muntant de `planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals am 0,93199 2,17154

B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,21758

B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,23724

B7C9H8M0     0,158 %   Medis aux iliares                                                1,48858 0,23520

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 25,14953

Costos indirectes........................... 4,00% 1,00598

Arrodoniment........................................................... 0,00449

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E83E54HC     M2  Trasdossat 15+70 doble capa LM 67mm arriostrat                  

Extradossat de plaques de guix  laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i ca-
nals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix , fixada mecànicament i aïllament
amb dues plaques de llana mineral de 67 mm de gruix , e conductiv itat tèrmica 0,035 w/m2k .
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell
d'acabat de tractament de juntes Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0137000     0,085 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 1,56636

A0127000     0,277 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 5,74990

BOCC1410     1,030 m2  Placa de guix  laminar estàndard (A) i gruix  15mm, amb v ora afina 4,24475 4,37209

B6B12311     0,950 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 0,79643 0,75661

B7J500Z      0,750 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró guix                    0,90656 0,67992

B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,43007

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

B0A44000     0,200 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,57590

B6B11311     2,330 m   Muntant de `planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals am 0,93199 2,17154

B7JZ00E1     3,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,17793

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,30000 0,10950

Suma la partida........................................................ 18,35236

Costos indirectes........................... 4,00% 0,73409

Arrodoniment........................................................... 0,00355

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E6523A4B     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /600mm(70mm),1xA(15 

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix  total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplà-
ria, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de 67mm de gruix , de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W-
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i resolu-
ció de totes les trobades amb estructura i instal·lacions ex istents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de tracta-
ment de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,380 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,88795

A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 2,39562

B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 3,30938

B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,21758

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

B0CC1310     2,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 7,64464

B6B11211     3,500 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                x   1,05 0,88115 3,23823

B6B12211     0,950 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                x   1,05 0,85573 0,85359

B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,21503

B7C9H5M0     1,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,0

x   1,03 1,82159 1,87624

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,73881

B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,23724

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,30000 0,15450

Suma la partida........................................................ 29,53135

Costos indirectes........................... 4,00% 1,18125

Arrodoniment........................................................... -0,00260

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E65264DY     M2  ENVÀ 68dB: 15+15+70+15+70+15+15                                 

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
d'1,2mm de gruix , amb un gruix  total de l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil cada 600 mm de 70 mm d'am-
plària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicamen, una placa intermitja tipus estàndard (A) de 15mm de gruix ,  i aïllament de 2 pla-
ques de llana mineral de roca de 67mm de gruix  de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i resolu-
ció de totes les trobades amb estructura i instal·lacions ex istents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de tracta-
ment de juntes interiors Q2, i les interiors Q1.

Altura màxima en m: 6,20m
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 68db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,370 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,68037

A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 2,39562

B0CC1410     5,150 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15mm, amb v ora afina 3,98210 20,50782

B0A61600     15,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 1,90635

PPLC-MEH81174 0,950 m   Rail HS70                                                       4,55824 4,33033

B7J500ZZ     0,880 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,81269

B0A44000     0,500 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 3,93974

B0A4A400     0,150 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,27197

B6BZ1A10     0,900 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,41177

B7J700E1     4,000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,05931 0,23724

PPLC-MEH81074 4,500 m   Montante HS 70                                                  3,68934 16,60203

B7C9H8M0     2,060 %   Medis aux iliares                                                1,48858 3,06647

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 62,31390

Costos indirectes........................... 4,00% 2,49256

Arrodoniment........................................................... 0,00354

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E65266AY     M2  ENVÀ 59dB: 15+15+15+70+15+15+15                                 

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla tipus High Stil amb perfileria de planxa d'acer galva-
nitzat d'1,2mm de gruix , amb un gruix  total de l'envà de 160 mm, muntants tipus High Stil cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca  de 67mm de gruix  i de re-
sistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i resolu-
ció de totes les trobades amb estructura i instal·lacions ex istents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de tracta-
ment de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima en m:6,20
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 59db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,360 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,47280

A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 2,39562

B0CC1410     6,180 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  15mm, amb v ora afina 3,98210 24,60938

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

PPLC-MEH81174 0,450 m   Rail HS70                                                       4,55824 2,05121

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,73881

B0A44000     0,700 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 5,51564

B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,21758

B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,43007

B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,23724

PPLC-MEH84402 2,200 m   Montante 70                                                     4,91409 10,81100

B7C9H8M0     1,030 %   Medis aux iliares                                                1,48858 1,53324

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                9,90000 0,14850

Suma la partida........................................................ 56,92363

Costos indirectes........................... 4,00% 2,27695

Arrodoniment........................................................... -0,00058

TOTAL PARTIDA.................................................. 59,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

E03A01       ML  Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix amb xapa gre

Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix  amb xapa grecada metàl·lica de coberta. Formació de talls a
les plaques i/o estructura per a deixar l'envà completament atracat amb la coberta.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E03A02       ML  Folrat jàssera perimetral a 3 cares                             

Metre lineal de folrat de jàssera a tres cares amb cartró guix , de desenvolupament  60+70+50cm. Amb estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'aml-
pària, 1 placa estàndar tipus PLACO BA15, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca.
Completar informació de partida amb detalls dels plànols. Tractament d'acabat de juntes Q1.

A0127000     0,684 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 14,19831

A0137000     0,234 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 4,31211

B0A44000     0,756 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 5,95689

B0A4A400     0,216 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,39164

B0A61600     10,800 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 1,37257

B0CC1310     3,600 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 13,76035

B6B11211     6,300 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                x   1,05 0,88115 5,82881

B6B12211     1,710 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                x   1,05 0,85573 1,53646

B6BZ1A10     0,846 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,38706

B7C9H5M0     1,800 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,0

x   1,03 1,82159 3,37723

B7J500ZZ     1,440 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 1,32985

B7JZ00E1     7,200 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,42703

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                18,50000 0,27750

Suma la partida........................................................ 53,15581

Costos indirectes........................... 4,00% 2,12623

Arrodoniment........................................................... -0,00204

TOTAL PARTIDA.................................................. 55,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E03A03       UT  Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de c

Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de cartró guix  per a penjar sanitaris/equipament

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

IMP03A       PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.545,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 03B CEL RAS                                                         
E844326A     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),pasta i cargoleria directe s/estruc

Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix  i vora afinada
(BA), fixada directament sota coberta amb tocs de guix  i fixacions mecàniques. Sostre penjat a 5,65m d'alçària.
Tractament de juntes Q1.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,400 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 8,30311

A0137000     0,400 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 7,37113

B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,41831

B0CC1310     1,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 3,82232

B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,43682

B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,11210

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                15,70000 0,23550

Suma la partida........................................................ 21,69929

Costos indirectes........................... 4,00% 0,86797

Arrodoniment........................................................... 0,00274

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E8443260     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix  i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Alçària de supensió entre 2 i 3m. Tracatament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,400 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 8,30311

A0137000     0,400 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 7,37113

B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,41831

B0CC1310     1,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 3,82232

B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,43682

B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,11210

B84Z7850     1,000 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu pl.guix  lam. p 7,04069 7,04069

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                15,70000 0,23550

Suma la partida........................................................ 28,73998

Costos indirectes........................... 4,00% 1,14960

Arrodoniment........................................................... 0,00042

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E8442102     m2  Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=9,5mm, sistema

Cel ras registrable de plaques de guix  laminat amb acabat v inílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix  , sistema des-
muntable amb estructura d'acer galvanitzat v ist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de
base col·locats cada 2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im i alçària de supen-
sió entre 2 i 3m.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 3,94143

A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                16,93664 3,38733

B8442200     1,000 m2  Placa gx . l. cel ras g=9,5mm acab.v inílic, 600x 600 mm+v ora recte x   1,03 5,45633 5,62002

B84ZE510     1,000 m2  Estructura acer galv .v ista p/cel ras plac.600x 600mm,perf.princip x   1,03 3,39750 3,49943

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,30000 0,10950

Suma la partida........................................................ 16,55771

Costos indirectes........................... 4,00% 0,66231

Arrodoniment........................................................... -0,00002

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E03B01       M2  Cel ras tipus Armstrong Perla OP 0.95 60x60cm fonoabsorbvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Perla OP 0.95 Tegular de 600x600x15mm (ref.
BP5173M4A) o equivalent, en color blanc. La absorció acústica serà de 0,95 (H) aW d'acord amb la EN ISO
11654, assajat segons la EN ISO 354 , aïllament acústic de 25 dB i reducció acústica directa de 12 dB. reflex ió a
la llum del 86%  i les plaques tindran una resistència a la humitat del 95% , reacció al foc EEA - Euroclass A1.
Amb perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Six ty  de 24mm (color blanc estàndars (WG) com a perfils prima-
ris, i perfils secundaris tipus Prelude 24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E03B02       m2  Cel ras tipus Armstrong Neeva negro 60x60cm fonoabsorvent       

Sistema de fals sotre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Neeva colortone Negro, 600x600x15mm (ref.
BP2695M4GBK) o equivalent, en color negre. L'absorció acústica serà de 1,00 (H) aW d'acord amb al EN ISO
11654, assajat segons la norma EN ISO 354, d'aïllament acústic 24 dB i reducció acústica directe de 12 dB. Les
plaques tindran una resistència a la humitat del 95% , reacció al foc EEA - Euroclass A1. Amb perfileria tipus
Armstrong Prelude Peakform Six ty  de 24mm (color blanc estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils secunda-
ris tipus Prelude 24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

E03B03       M2  Cel ras tipus Armstrong Optima vector 120x60cm fonoabsorvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibres minerals tipus Armstrong Optima Vector 1200x600x22mm o equivalent,
en color blanc. L'absorció acústica serà de 1.00 (H) aW d'acord amb la ISO EN ISO 11654, assajat segons la EN
ISO 354, d'aïllament acústic 25 dB, reflex ió de la llum 87% . les plaques tindran una resistència a la humitat del 95
% , reacció al foc EEA-Euroclass A2-s1, d0. Amb perfileria perimetral Ax iom Transition Vector BPT3210 que peri-
metralment realitzarà una transició entre safates i cel ras de cartró guix  ocult, transversalment s'instalaran perfils se-
cundaris tipus Prelude 24 TL2 de 600mm 1200mm per modulació del sistema.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 47,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

E03B04       M2  Cel ras tipus Armstrong Ultima SL2 de 150x300cm fonoabsorvent   

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral amb equilibri acústic tipus Armstrong Ultima + SL2, de
1500x300x19mm (ref. BP7706M4) o equivalent, en color blanc. L'absorció acústica serà de 0,65 (H) aW d'acord
amb al EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354, d'aïllament acústic de 40 dB i reducció acústica directa de
18 dB, i reflex ió de la llum del 87% . Les plaques tindran una resistència a la humitat del 95% , reacció al foc
EEA-Euroclass A2-S1, d0. Instalat amb perfileria tipus Prelude 24 Six ty2 separats en paral·lel 1500mm, penjat ca-
da 2000mm, i perfil rigiditzador entre safates tipus BPCZ41494J de 1500mm per mantenir la planeïtat i instal·lació de
separador tipus BPC180L1500 de 1500mm per mantenir en paral·lel la instal·lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E03B05       ML  Faixa perimetral                                                

Faixa perimetral de cartró guix  en cel ras, amb amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat, de 120cm d'ample com a màxim.Penjat cada
2m

A0127000     0,360 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,47280

A0137000     0,360 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 6,63402

B0A44000     0,162 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,27648

B0CC1310     0,900 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 3,44009

B7J500ZZ     0,426 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,39342

B7JZ00E1     1,701 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,10089

B84Z7850     0,900 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu pl.guix  lam. p 7,04069 6,33662

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,10000 0,21150

Suma la partida........................................................ 25,86582

Costos indirectes........................... 4,00% 1,03463

Arrodoniment........................................................... -0,00045

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E03B06       ML  Cortiner de cartró guix                                         

Formació de cortiner de cartró guix

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E03B07       ML  Folrat de jàssera de sostre                                     

Formació de folrat de jàssera de sostre, amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Folrat a tres cares, de desenvolupament
160+45+160cm i dos arestes exteriors.Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda es-
tanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     1,596 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 33,12940

A0137000     0,546 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 10,06159

B0A44000     1,764 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 13,89940

B0A4A400     0,504 cu  Visos,galv anitzats                                              1,81313 0,91382

B0A61600     25,200 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 3,20267

B0CC1310     8,400 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 32,10749

B6B11211     14,700 m   Muntant planx a acer galv .params.v ert.,ampl.=48mm                x   1,05 0,88115 13,60055

B6B12211     3,990 m   Canal planx a acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm                x   1,05 0,85573 3,58508

B6BZ1A10     1,974 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=70mm,p/junts plaques guix  lamina 0,45752 0,90314

B7C9H5M0     4,200 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,0

x   1,03 1,82159 7,88020

B7J500ZZ     3,360 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 3,10299

B7JZ00E1     16,800 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,99641

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                43,20000 0,64800

Suma la partida........................................................ 124,03074

Costos indirectes........................... 4,00% 4,96123

Arrodoniment........................................................... -0,00197

TOTAL PARTIDA.................................................. 128,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E03B08       M2  Formació de tabica de cartró guix en lluernaris                 

Formació de tabica de cartró guix  en lluernaris, inclòs inclinació fins a 30º, amb plaques de guix  laminat tipus estàn-
dard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat de 70mm, penjat
d'estructura de suportació amb varetes roscades. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions,
banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0127000     0,440 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 9,13342

A0137000     0,380 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 7,00257

B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,41831

B0CC1310     1,000 m2  Placa guix  lamin. A i gruix  12,5mm                              x   1,03 3,71099 3,82232

B7J500ZZ     0,459 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,92351 0,42389

B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,11210

B84Z7850     1,000 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu pl.guix  lam. p 7,04069 7,04069

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                16,10000 0,24150

Suma la partida........................................................ 29,19480

Costos indirectes........................... 4,00% 1,16779

Arrodoniment........................................................... -0,00259

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E03B09       M2  Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell de cel ras 

Formació de tabica de cartró guix  en canvi de nivell entre cel rasos, amb placa de cartró guix  tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Part proporcional de pasta i
cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de
juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

A0137000     0,085 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 1,56636

A0127000     0,277 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 5,74990

BOCC1410     1,030 m2  Placa de guix  laminar estàndard (A) i gruix  15mm, amb v ora afina 4,24475 4,37209

B6B12311     0,950 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 0,79643 0,75661

B7J500Z      0,750 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró guix                    0,90656 0,67992

B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,12709 0,76254

B0A44000     0,200 cu  Visos p/guix  lam.                                               7,87948 1,57590

B6B11311     2,330 m   Muntant de `planx a d'acer galv anitzat, en paraments v erticals am 0,93199 2,17154

B7JZ00E1     3,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix  laminat                 0,05931 0,17793

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,30000 0,10950

Suma la partida........................................................ 17,92229

Costos indirectes........................... 4,00% 0,71689

Arrodoniment........................................................... 0,00082

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E03B10       ML  Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de ca

Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de cartró guix  tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix  i vora afinada (BA), de 10cm d'alçària.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

E03B11       ML  Perfil de remat Armstrong                                       

Remat perimetral amb perfil tipus AXIOM de 50mm (Ref. BP524206G) o equivalent, en color blanc. Instal·lat com a
remat entre tabiques de lluernari i fals sostre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

IMP03B       pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 643,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 05 PAVIMENTS                                                       
E0402        M2  Repàs i nivellació de paviment de terratzo actual               

Repàs i nivellació de paviment de terratzo ex istent i regularització de superfícies prev ia aplicació de paviment de
PVC

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

E9Z2A100     m2  Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.                   

Rebaixat, polit i abrillantat del pav iment de terratzo o pedra

A0128000     0,440 h   Oficial 1a polidor                                              19,07173 8,39156

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         18,40240 1,84024

C2007000     0,200 h   Polidora                                                        1,99952 0,39990

C2009000     0,120 h   Abrillantadora                                                  1,66909 0,20029

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,20000 0,15300

Suma la partida........................................................ 10,98499

Costos indirectes........................... 4,00% 0,43940

Arrodoniment........................................................... -0,00439

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E93A14E0     m2  Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:4                    

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix , amb morter de ciment 1:4

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 2,07578

A0140000     0,120 h   Manobre                                                         18,40240 2,20829

B7C2P100     0,010 m2  Planx a EPS elast.,g=10mm                                        x   1,05 0,85573 0,00899

D0701821     0,040 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim x   1,05 74,26000 3,11877

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,30000 0,06450

Suma la partida........................................................ 7,47633

Costos indirectes........................... 4,00% 0,29905

Arrodoniment........................................................... 0,00462

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E9DC1J3B     m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), antilliscant classe II, de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 10,37889

A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             18,42782 3,68556

A0140000     0,030 h   Manobre                                                         18,40240 0,55207

B05A2203     0,950 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x   1,50 0,69476 0,99003

B0711020     6,670 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x   1,05 0,53377 3,73826

B0FH7172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2, x   1,02 14,52196 14,81240

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,60000 0,21900

Suma la partida........................................................ 34,37621

Costos indirectes........................... 4,00% 1,37505

Arrodoniment........................................................... -0,00126

TOTAL PARTIDA.................................................. 35,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E9U7A0A1     ml  Sòcol de fusta de pi, lacat blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat

Sòcol de fusta de pi acabat lacat en blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

A0127000     0,160 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 3,32124

A0140000     0,200 h   Manobre                                                         18,40240 3,68048

B0A61500     4,000 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,30504

B9U7A0A0     1,020 m   Sòcol de fusta lacat blanc, de 10cm d'alçària                   2,38926 2,43705

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 9,84881

Costos indirectes........................... 4,00% 0,39395

Arrodoniment........................................................... -0,00276

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E0403        m2  Paviment vinílic tipus Taralay impression confort 48            

Subministrament i instal·lació de paviment v inílic en rotlle tipus Taralay Impression confort 48 cemento genova (Ref.
3475710378423) de la casa Gerflor, o equivalent, inclòs prèv ia capa d'imprimació i pasta allisadora de la casa Ma-
pei Iberica, tipus Ultraplam i cordó de soldadura de Gerflor. Aïllament al soroll d'impacte=19dB

A0122000     0,200 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 4,15155

A0140000     0,200 h   Manobre                                                         18,40240 3,68048

MTARALAY     1,050 m2  Pav iment v inílic Taralay                                         13,01046 13,66098

MULTRAPLAM 1,000 m2  Pasta allisadora Ultraplam                                      6,98985 6,98985

MGERFLOR     0,270 ml  Cordó soldadura Gerflor                                         2,96540 0,80066

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80000 0,11700

Suma la partida........................................................ 29,40052

Costos indirectes........................... 4,00% 1,17602

Arrodoniment........................................................... 0,00346

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

IMP05        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 338,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 06 REVESTIMENTS                                                    
E81121E2     m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

A0122000     0,460 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 9,54857

A0140000     0,230 h   Manobre                                                         18,40240 4,23255

D0701821     0,016 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim x   1,08 74,26000 1,28315

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,80000 0,20700

Suma la partida........................................................ 15,27127

Costos indirectes........................... 4,00% 0,61085

Arrodoniment........................................................... -0,00212

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E81131E2     m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, re-
molinat

A0122000     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 10,37889

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         18,40240 4,60060

D0701821     0,018 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim x   1,08 74,26000 1,44354

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                15,00000 0,22500

Suma la partida........................................................ 16,64803

Costos indirectes........................... 4,00% 0,66592

Arrodoniment........................................................... -0,00395

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E8241235     m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu alt,16-25p/m2,col.adhe

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de Va-
lència, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,26522

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         18,40240 2,76036

B05A2103     0,340 kg  Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color                     x   1,50 0,26265 0,13395

B0711010     4,760 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                              x   1,03 0,24571 1,20467

B0FH2172     1,000 m2  Rajola ceràm.prems. brill.rajola de v alència,rectang/quadr. 16-2 x   1,10 20,33414 22,36755

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,00000 0,15000

Suma la partida........................................................ 33,88175

Costos indirectes........................... 4,00% 1,35527

Arrodoniment........................................................... 0,00298

TOTAL PARTIDA.................................................. 35,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E865G385A    m2  Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de
gruix  i > 650 kg/m3 de densitat, ranurat i perforat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc mínim
C-s2, d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida, amb vel acústic a la cara no v ista, amb un coeficient global
d'absorció acústica 0.53, segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2,d0, col·locat amb fixacions mecà-
niques sobre enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 45x45 mm, col·locades cada 60 cm i fixa-
des mecànicament, amb aïllament amb placa semirígida de llana mineral de conductiv itat tèrmica = 0,037W/mK i de
45 mm de gruix , tipus ´´Arena basic 45 d'Isover´´ o equivalent col·locada a la cara posterior. Inclòs medis aux i-
liars, acabats laterals, inferiors i superiors i cantells, vols de portes i altres.
RV AC 01

A012A000     0,690 h   Oficial 1a fuster                                               21,13057 14,58009

A013A000     0,690 h   Ajudant fuster                                                  18,57185 12,81458

B0CU4488     1,000 m2  Tauler contrax apat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12m 22,20726 22,20726

MB7C43CJ0    1,040 M2  Feltre de llana mineral de v idre (MW) per a aïllaments de gruix  8,34548 8,67930

B0D31000     0,004 m3  Llata fusta pi                                                  208,22165 0,83289

B0A61500     6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,47663

B0911000     0,008 kg  Adh.apl.2cares,cautx ú                                           3,65168 0,02921

B0A41200     0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC,cadmiats                                 2,79595 0,16776

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                27,40000 0,41100

Suma la partida........................................................ 60,19872

Costos indirectes........................... 4,00% 2,40795

Arrodoniment........................................................... 0,00333

TOTAL PARTIDA.................................................. 62,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

17 de desembre de 2019  Pàgina 16



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E865G385B    m2  Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de
gruix  i > 650 kg/m3 de densitat,  per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc mínim C-s2, d0, acabat
amb melamina de color i tallat a mida,  col·locat  directament sobre envà de pladur. Inclòs medis aux iliars, acabats
laterals, inferiors i superiors i cantells, vols de portes i altres.
RV AC 02

A012A000     0,690 h   Oficial 1a fuster                                               21,13057 14,58009

A013A000     0,690 h   Ajudant fuster                                                  18,57185 12,81458

B0CU4488     1,000 m2  Tauler contrax apat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12m 22,20726 22,20726

B0A61500     6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,47663

B0911000     0,008 kg  Adh.apl.2cares,cautx ú                                           3,65168 0,02921

B0A41200     0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC,cadmiats                                 2,79595 0,16776

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                27,40000 0,41100

Suma la partida........................................................ 50,68653

Costos indirectes........................... 4,00% 2,02746

Arrodoniment........................................................... -0,00399

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

E8656CH5     M2  Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P

Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P2 E1, comportament al foc mínim C-s2-d0,
gruix  de 13,5 mm, color i superfície a definir, format per nucli aglomerat P2 i cares exteriors laminat d'alta pressió
HPL, rastrellat amb rastrells de MDF fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema de fixació ocult amb adhe-
siu estructural de la casa Soltec o equivalent. RVF 06, RVF 07 i RVF 08

A012A000     0,550 h   Oficial 1a fuster                                               21,13057 11,62181

A013A000     0,550 h   Ajudant fuster                                                  18,57185 10,21452

B83L1BLA     1,040 m2  Panell tipus Fundermax  Superfont 0.5 P2 E1 (S-s2-d0), gruix  de 1 48,43467 50,37206

B0D31000     0,004 m3  Llata fusta pi                                                  208,22165 0,83289

B0911000     0,008 kg  Adh.apl.2cares,cautx ú                                           3,65168 0,02921

B0A41200     0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC,cadmiats                                 2,79595 0,16776

B0A61500     6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,47663

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                21,80000 0,32700

Suma la partida........................................................ 74,04188

Costos indirectes........................... 4,00% 2,96168

Arrodoniment........................................................... -0,00356

TOTAL PARTIDA.................................................. 77,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS

E8656CH6     M2  Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Supe

Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Superfront 1 B1 E1 (B-s1-d0), gruix  de 14,3 mm,
color a definir i superfície Super Gloss SG, format per panell sandwich amb nucli aglomerat B1 i cares exteriors la-
minat d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema de fi-
xació ocult amb adhesiu estructural de la casa Soltec o equivalent.

A012A000     0,550 h   Oficial 1a fuster                                               21,13057 11,62181

A013A000     0,550 h   Ajudant fuster                                                  18,57185 10,21452

B0D31000     0,004 m3  Llata fusta pi                                                  208,22165 0,83289

B0911000     0,008 kg  Adh.apl.2cares,cautx ú                                           3,65168 0,02921

B0A41200     0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC,cadmiats                                 2,79595 0,16776

B0A61500     6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,47663

B83L1BLB     1,040 m2  Panell laminat decoratiu tipus fundermax  Superfront 1 B1 E1 (B-s 50,44181 52,45948

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                21,80000 0,32700

Suma la partida........................................................ 76,12930

Costos indirectes........................... 4,00% 3,04517

Arrodoniment........................................................... -0,00447

TOTAL PARTIDA.................................................. 79,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0501        m2  Revestiment vertical vinílic tipus Mag-rite projectable de Vesco

Revestiment vertical v inílic tipus Mag-rite projectable de Vescom, v inil pigmentat amb pols de ferro.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 127,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

E83KC740A    ml  Remat interior sòcol lluernaris amb panell composite, de 45cm mà

Remat interior per a lluernari, amb panell composite de 6mm de gruix  tipus Alucobond o equivalent, format per 2 là-
mines d'alumini lacat amb pintura PvdF en cara exterior i nucli central de 3mm de polietilè. Cantells fresats i ple-
gats, col·locat directament sobre perfil metàl·lic de lluernari ex istent amb fixacions mecàniques. De desenvolupa-
ment màxim 45 cm, amb un plec a 90º.

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          20,75777 7,26522

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         18,40240 2,76036

E83KC740     0,460 m2  Panell composite ALUCOBOND                                      79,85388 36,73278

B0A41200     0,060 cu  Visos p/fusta/tacs PVC,cadmiats                                 2,79595 0,16776

B0A61500     6,250 u   Tac niló D<=5mm,+v is                                            0,07626 0,47663

A%AUX001     0,020 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,00000 0,00200

Suma la partida........................................................ 47,40475

Costos indirectes........................... 4,00% 1,89619

Arrodoniment........................................................... -0,00094

TOTAL PARTIDA.................................................. 49,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

IMP06        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 889,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 07 MAMPARES                                                        
E4435111B    kg  Acer S275JR,p/estructura auxiliar mampares                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica aux iliar de mampares per peça simple, en per-
fils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat
a l'obra

A0122000     0,070 h   Oficial 1a paleta                                               20,75777 1,45304

A0140000     0,060 h   Manobre                                                         18,40240 1,10414

%NAAA00250   2,500 %   Medis aux iliares                                                2,60000 0,06500

B44Z5011     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox .    0,74559 0,74559

Suma la partida........................................................ 3,36777

Costos indirectes........................... 4,00% 0,13471

Arrodoniment........................................................... -0,00248

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0601         m2  Mampara tipus ELEGANT PLUS envà mixte en melamina               

Subministre i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent, en melamina fins a
900mm d'altura, i fins a sostre a 3000mm, env idrament per a 1 v idre de 12mm laminat 6+6 amb poliv inil butiral
transparent acústic. Envà de 80mm de gruix , amb o perfileria oculta formada per estructura d'alumini extrusionat
d'alta precisió, de 30x45mm, amb rivet a baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostr tegular. Soporta 2
panells de 16mm de gruix , cantejats i recoberts en ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resines
melamíniques, de comportament al foc mínim C-s2-d0, fabricats segons norma EN-1432316, de muntatge frontal.
Interior de 45mm amb llana de roca d'alta densitat. Llistons clipats frontalment per facilitar el muntatge i desmuntatge
dels v idres, independentment de l'estructura. La separació entre panells i marcs de finestra és de 3mm, realitzada
amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada segons la norma DIN-7863,
inalterable a variacions de calor, exposició al sol i encongiment per temperatura. Marcs de finestra amb juntes de
neoprè per a acnoseguir una major estanqueïtat, quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilit-
zable. Aïllament acústic 40dB

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 195,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0602         m2  Mampara tipus ELEGANT PLUS vidriada                             

Subministrament i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent, v idriada per 1
v idre de 12mm laminat 6+6 amb poliv inil butiral transparent acústic, fins a altura de 3000mm. Envà de 80mm de
gruix , de perfileria oculta, format oper estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm amb rivet de
baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Llistons clipats frontalment per facilitar el muntatge i
el desmuntatge dels v idres, independentment de l'estructura. Els v idres seran modulatssegons trams, ev itant di-
mensions assimètriques. La separació entre marcs de finestra és de 3mm, realitzada amb junta de v inigom de 3mm
i refosa 3mm de la superfície de l'envà.  Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalterable a variacions de ca-
lor, exposició al sol i encongiment per temperatura. Marcs de finestra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una
major estanqueïtat, quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitzable. Aïllament acústic 40dB

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 208,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0603         m2  Mampara tipus ELEGANT PLUS envà melamina                        

Subministrament i instal·lació de revestiment ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent,en melamina a tota al-
tura a 3000mm, amb altura de porta 2200mm. Revestiment de 45mm de gruix , de perfileria oculta, format per es-
tructura d'alumini extrusionat d'alta precisió, amb rivet a baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostre te-
gular. Suporta 1 panell de 16mm de gruix , cantejat i recobert per ambdues cares amb panells decoratiusimpregnats
amb resines melamíniques, de comporatment al foc mínim C-s2-d0, fabricats segons norma EN-1432316, de mun-
tatge frontal. La separació entre panells és de 3mm, amb junta de v inigom de 3mm, refosa 3mm de la superfície de
l'envà. Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposició al sol i encongi-
ment per temperatura. Desmuntable i reutilitzable. Aïllament acústic 40dB

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 76,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0604         ut  Porta per a mampara tipus CADITASA                              

Increment per porta cega tipus CADITASA o equivalent, acabada en melamina, de 2030mm, capialçada a tota altu-
ra a 3000mm, de dues fulles, una de 825mm d'ample i una altra de 375mm i 40mm de gruix . Formada poer una es-
tructura interior amb doble panell de 10mm de gruix , recobertes per ambdues cares amb panells decoratius impreg-
nats amb resines melamíniques, amb de comportament al foc mínim C-s2-d0, fabricades segons norma
EN-1432316, amb els seus corresponents perns, pany magnètic i manetes tipus Herrarki en acer inox idable. Insta-
lat en envà/mampara ELEGANT PLUS de CADITASA de 80mm de gruix .

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 348,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0605         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 80                  

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la mateixa altura que el marc de la porta, de 80mm
d'ample, en alumini acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc de la porta, panells i marc
de finestra, realitzada amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada segons
la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposició al sol i encongiment per temperatura.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 90,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0606         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 120                 

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la mateixa altura que el marc de la porta, de
120mm d'ample, en alumini acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc de la porta, pa-
nells i marc de finestra, realitzada amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fa-
bricada segons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposició al sol i encongiment per tempe-
ratura.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 105,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

IMP07        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 445,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 08 FUSTERIA DE FUSTA                                               
FF00         UT  FF00: Porta fusta MDF 65x220 lacat blanc                        

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 65x220cm, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm (per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever handle FF d.19mm de Dline o si-
milar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 343,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

FF01         UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 15cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle FF c.19mm de Dline o
similar
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 360,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS

FF01B        UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc + antipànic            

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inox idable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 419,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DINOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

FF02         UT  FF02: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 10cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle FF c.19mm de Dline o
similar
 - Premarcs per a paret de 10cm + enrajolat.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 355,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FF03         UT  FF03: Porta corredera MDF lacat blanc 110x220                   

Porta corredera de fusta MDF lacada blanca, de dimensions totals 100x220cm, amb sistema de guia oculta en fals
sostre tipus Classic SF-A100 de SAHECO.
 - Tibador d'acer inox idable, tipus Pull handle straight de Dline de d.19mm i 300mm de longitud.
 - Balda en totes les portes, amb desbloqueig des de l'exterior.
 - Premarc superior per a fixació mecànica de la guia, format per tub d'alumini de 60x40mm amb reblè interior, amb
llistó de fusta fixat a paret amb varilla autoroscada cada 80cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 703,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

FF04         UT  FF04: Porta fusta doble batent MDF lacat blanc 160x300cm        

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF lacada blanc amb tarja superior fixa fins a fals sostre de
160x80cm. Dimensions totals 160x300cm
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inox idable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarc per a paret de 15 cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 694,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

FF05         UT  FF05: Porta fusta doble batent de 160x80cm                      

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melamina color a determinar, enrasada amb el reves-
timent de paret i amb tarja superior fixa de 160x80cm i dimensions totals de 160x300cm
 - Tapetes de DM xapat de fusta a escollir, prev i teny it i envernissat de 9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle FF d.19mm de Dline o
similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 792,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

FF06         UT  FF06: Porta fusta MDF  doble batent 160x300cm, vidre            

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar, amb tarja superior fi-
xa fins a fals sostre de 160x80cm, de dimensions totals 160x300cm.
 - La porta que habitualment queda tancada tindrà una part v idriada de 60x200cm de v idre laminat 5+5
 - Tapetes defusta MDF acabat amb melamina de color a determinar de 14x1,6cm
 - Ferratge d'acer inox idable- Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle d.19mm de Dline o simi-
lar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 830,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FF07         UT  FF07: Porta fusta acústica (42dB) de 130x300cm                  

Dues portes batents acústiques de 42 dB, de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar, 1 fulla de
80x220cm i una fulla de 50x220cm de 5,5cm de gruix , amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 130x80cm, di-
mensions totals 130x300cm.
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar de 9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model lever Handle FF d.19mm de Dline o si-
milar
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.118,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT DIVUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

FF08         UT  FF08: Porta fusta acústica (42dB) de 160x80cm                   

Dues portes batents acústiques de 42db, de fusta MDF acabat amb melamina color a determinar, 2 fulles de
80x220cm, de 5,5cm de gruix  amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 130x80cm, de dimensions totals
160x300cm
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar de 9x1,6cm i 33x1,6cm
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle FF d.19mm de Dline o
similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.372,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

FF09         UT  FF09: Porta fusta MDF acabat melamina 80x220 + revestiment      

Porta de fusta MDF de 80x220cm enrasada amb el revestiment de paret acabat amb melamina de color a determi-
nar, + revestiment de paret lateral i superior de dimensions: lateral de 140x220 i superior de 230x80cm, i tapetes de
MDF de 9x1,6cm a un dels costats (per correcte entrega del sòcol i tapajunts) acbat amb melamina color a determi-
nar.
 - Ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model lever Handle FF d.19mm de Dline o si-
milar
 - Premarc per a paret de 25cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 693,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

FF10         UT  FF10: Porta fusta MDF lacat blanc 80x220 permarc 30cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220cm
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm 8per correcte entrega de sòcol i tapajunts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - ferratge d'acer inox idable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus model Lever Handle FF d.19mm de Dline o si-
milar.
 - Premarc per a paret de 30cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 377,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

FF11         UT  Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 13mm d'espessor, col

Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 12mm d'espessor, color a definir per la DF, composta de:
 - Frontal amb dues portes de 600x1800mm i amb dues targes laterals i una de central de 260mm i 1800mm d'altura
 - 1 lateral de 1800mm d'altura
Amb estructura de suport d'acer inox idable i ferratges d'acer inox idable AIXI 316L

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 953,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS

17 de desembre de 2019  Pàgina 22



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0703        ML  Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.  

Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E0704        UT  Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense vidre, amb llist

Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense v idre, amb llistó de fusta de 160x60cm, acabat lacat color a defi-
nir.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 206,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

IMP08        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 295,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09 FUSTERIA METÀL·LICA                                             
BASA71PB     Ut  Porta metàl·lica tallafocs EI60, fulla batent 80x220            

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, Pany especial per a porta talla-
foc. tapajunts vertical metàl·lic de 5x220cm.
Referència planilles MA-01

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 256,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

BASA61NB     Ut  Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, 

Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, amb pany i clau.
Referència planilles MA-02

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 176,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EM0802       Ut  Porta doble batent de vidre 200x300                             

Dues portes pivotants de v idre laminat 5+5 de 100x220cm i v idre fixe superior de 200x72cm de v idre de 5+5mm
 - Tub horitzontal per fixar les portes pivotants de 40x80x4mm i muntants verticals de 60x60x4
 - U perimetral per fixar el v idre fixe superior, que quedarà v ist a la part inferior i superior empotrat els seus laterals.

Referència planilles VI05

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.746,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

EM0803       Ut  Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300.    

Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300, metàl·lica. Assajada la seva resistència al foc d'acord
amb la normativa UNE EN 1634-1. Formada per dos dues xapes d'acer galvanitzat  amb material aïllant a base de
capes de llana de roca per formar una estructura, penjada sobre dos carros de llsicament insertats en carril guia. In-
clou electroiman,  topall inferior, conjunt de contrapesos i amortiguador radial.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.497,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EAM2U02A     Ut  Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5

Porta corredissa automàtica, de dues fulles de 200x210cm, amb v idres laminars 5+5 mm amb perfil superior i infe-
rior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de se-
guretat i quadre de comandament de 4 posicions, bloqueig multipunt antiintrusió i elements per fer la funció de sortida
d'emergència.
Referència planilles VI-06

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 157,65736

A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                16,93664 135,49312

%NAAA00250   2,500 %   Medis aux iliares                                                293,20000 7,33000

BAM2U020     1,000 u   Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x 210+2fix 120x 210 v idre 5 3.210,73616 3.210,73616

Suma la partida........................................................ 3.511,21664

Costos indirectes........................... 4,00% 140,44867

Arrodoniment........................................................... 0,00469

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.651,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

EM0804       Ut  Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inc

Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inclosa estructura metàl·lica aux iliar.
Referència planilles MA-04

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.414,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

IMP09        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 182,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10 PINTURA                                                         
E898J2A0     m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               20,45321 2,04532

A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  18,48827 0,18488

B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x   1,02 2,67733 1,06504

B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x   1,02 3,60084 0,55093

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,20000 0,03300

Suma la partida........................................................ 3,87917

Costos indirectes........................... 4,00% 0,15517

Arrodoniment........................................................... -0,00434

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'aca-
bat

A012D000     0,125 h   Oficial 1a pintor                                               20,45321 2,55665

A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  18,48827 0,27732

B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x   1,02 2,67733 1,06504

B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x   1,02 3,60084 0,55093

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,80000 0,04200

Suma la partida........................................................ 4,49194

Costos indirectes........................... 4,00% 0,17968

Arrodoniment........................................................... -0,00162

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

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

A012D000     0,110 h   Oficial 1a pintor                                               20,45321 2,24985

A013D000     0,011 h   Ajudant pintor                                                  18,48827 0,20337

B89ZPD00     0,490 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x   1,02 2,67733 1,33813

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,50000 0,03750

Suma la partida........................................................ 3,82885

Costos indirectes........................... 4,00% 0,15315

Arrodoniment........................................................... -0,00200

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E89ABBJ0     m2  Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues ca

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat.

A013D000     0,060 h   Ajudant pintor                                                  18,48827 1,10930

A012D000     0,620 h   Oficial 1a pintor                                               20,45321 12,68099

B89ZB000     0,255 kg  Esmalt sintètic                                                 10,99000 2,80244

B8ZAA000     0,204 kg  Imprimació antiox idant                                          10,26000 2,09303

Suma la partida........................................................ 18,68576

Costos indirectes........................... 4,00% 0,74743

Arrodoniment........................................................... -0,00319

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

IMP10        PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 103,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL INS INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL INS01 FONTANERIA                                                      
EJM15030     u   Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 30mm,Qn=5m3/

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

A012J000     0,200 h   Oficial 1a lampista                                             x   1,02 21,45252 4,35486

A013J000     0,050 h   Ajudant lampista                                                x   1,02 18,40240 0,93392

BJM15030     1,000 u   Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 30mm,Qn=5m3/h 241,96000 241,95906

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,30000 0,07950

Suma la partida........................................................ 247,32734

Costos indirectes........................... 4,00% 9,89309

Arrodoniment........................................................... -0,00043

TOTAL PARTIDA.................................................. 257,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EFB17652     m   Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat su-
perficialment

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,60036

A013M000     0,130 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 2,23479

B0A75F02     0,900 u   Abraçadora plàstica,d/int.=40mm                                 0,58000 0,52200

BFB17600     1,020 m   Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2     0,78000 0,79560

BFWB1705     0,300 u   Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió          6,40000 1,91999

BFYB1705     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió               0,04000 0,04000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,80000 0,07200

Suma la partida........................................................ 8,18474

Costos indirectes........................... 4,00% 0,32739

Arrodoniment........................................................... -0,00213

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EF912P8C     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de po-
lietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, connectat a pressió i col·lo-
cat superficialment

A012M000     0,550 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 11,00153

A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 0,94549

B0A75Y00     1,300 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,32000 0,41600

BF91PP8C     1,020 m   Tub polietil.multic tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 5,53000 5,64058

BFWB4505     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pres 2,98000 0,89400

BFYB4505     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=25mm,p/connec.pressió     0,09000 0,09000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,90000 0,17850

Suma la partida........................................................ 19,16610

Costos indirectes........................... 4,00% 0,76664

Arrodoniment........................................................... -0,00274

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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EF912P8A     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de po-
lietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, connectat a pressió i col·lo-
cat superficialment

A012M000     0,550 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 11,00153

A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 0,94549

B0A75800     1,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                 0,26000 0,37700

BF91PP8A     1,020 m   Tub polietil.multic tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 2,66000 2,71319

BFWB4405     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pres 2,36000 0,70800

BFYB4405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=20mm,p/connec.pressió     0,06000 0,06000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,90000 0,17850

Suma la partida........................................................ 15,98371

Costos indirectes........................... 4,00% 0,63935

Arrodoniment........................................................... -0,00306

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EF912P86     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de po-
lietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, connectat a pressió i col·lo-
cat superficialment

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 10,00139

A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 0,85953

B0A75600     1,600 u   Abraçadora plàstica,d/int.=16mm                                 0,24000 0,38400

BF91PP86     1,020 m   Tub polietil.multic tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex 1,84000 1,87679

BFWB4305     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.multic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pres 1,57000 0,47100

BFYB4305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=16mm,p/connec.pressió     0,05000 0,05000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,90000 0,16350

Suma la partida........................................................ 13,80621

Costos indirectes........................... 4,00% 0,55225

Arrodoniment........................................................... 0,00154

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EN318427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 5,00069

A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 4,29767

BN318420     1,000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16 37,86000 37,85985

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                9,30000 0,13950

Suma la partida........................................................ 47,29771

Costos indirectes........................... 4,00% 1,89191

Arrodoniment........................................................... 0,00038

TOTAL PARTIDA.................................................. 49,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,00056

A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 3,43814

BN316420     1,000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar 19,17000 19,16993

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,40000 0,11100

Suma la partida........................................................ 26,71963

Costos indirectes........................... 4,00% 1,06879

Arrodoniment........................................................... 0,00158

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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EN315427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 3,30046

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 2,83646

BN315420     1,000 u   Vàlv ula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16b 13,11000 13,10995

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,10000 0,09150

Suma la partida........................................................ 19,33837

Costos indirectes........................... 4,00% 0,77353

Arrodoniment........................................................... -0,00190

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EN115657     u   Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze/llautó,se

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, com-
porta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix  de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 3,30046

A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 2,83646

BN115650     1,000 u   Vàlv ula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze/llautó,se 12,04000 12,03995

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,10000 0,09150

Suma la partida........................................................ 18,26837

Costos indirectes........................... 4,00% 0,73073

Arrodoniment........................................................... 0,00090

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS

IMPINS01     PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 54,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL INS02 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ                                        
APARTAT 1.3.1 Equips                                                          
EEM93AD2     u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1 velos.,1

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor
monofàsic d'una velocitat, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pres-
sió sonora de 35 a 40 dB(A), amb temporitzador, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
muntat en el conducte

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,03 21,45252 6,59665

A013G000     0,300 h   Ajudant calefactor                                              x   1,03 18,40240 5,65874

BEM93AD2     1,000 u   Ventil.línia circul.,ex tr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1 v elos.,1 186,34000 186,33928

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,30000 0,18450

Suma la partida........................................................ 198,77917

Costos indirectes........................... 4,00% 7,95117

Arrodoniment........................................................... -0,00034

TOTAL PARTIDA.................................................. 206,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEC4FD01     u   Recuperador calor,monof.,230V,4450m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE 4500 EC/H/F7/F8 o equivalent. De plaques,
horitzontal interior, d'alt rendiment Certificat EUROVENT. Intercanviador de fluxe creuat, amb eficiencia minima
73%  aire sec, 80%  aire humit. Motors electrònics EC amb regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes
motoritzades i onda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament. Comuni-
cació MODBUS mitjançant port RS 485. Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat d'aire per CO2 i
comandament electrònic pantalla display LCD retro-il.luminada mod. DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspi-
ració. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de
funcionament.

A012G000     5,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 117,98886

A013G000     5,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 101,21320

BEC4FD01     1,000 u   Recuperador calor,monof.,230V,4450m3/h,filtres F7+F8,col·locat  5.120,81000 5.120,81019

C150GB06     0,400 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 33,50050

CL40AAAA     0,500 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 16,62317

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                219,20000 3,28800

Suma la partida........................................................ 5.393,42392

Costos indirectes........................... 4,00% 215,73696

Arrodoniment........................................................... -0,00088

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.609,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL SIS-CENTS NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EEC4FD02     u   Recuperador calor,monof.,230V,2300m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE 2300 EC/V/F7/F8 o equivalent. De plaques,
vertical interior, d'alt rendiment Certificat EUROVENT.  Intercanviador de fluxe creuat, amb eficiencia minima 73%
aire sec, 80%  aire humitMotors electrònics EC amb regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes moto-
ritzades i sonda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament. Comunicació
MODBUS mitjançant port RS 485. Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat d'aire per CO2 i coman-
dament electrònic pantalla display LCD retro-il.luminada mod. DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspiració.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcio-
nament.

A012G000     5,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 117,98886

A013G000     5,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 101,21320

BEC4FD02     1,000 u   Recuperador calor,monof.,230V,2300m3/h,filtres F7+F8,col·locat  3.541,53000 3.541,52630

C150GB06     0,300 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 25,12538

CL40AAAA     0,500 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 16,62317

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                219,20000 3,28800

Suma la partida........................................................ 3.805,76491

Costos indirectes........................... 4,00% 152,23060

Arrodoniment........................................................... 0,00449

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.958,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEFFFD01     u   Bomba calor + recuperació Daikin REYQ38U                        

Subministrament i instal·lació de sistema VRV IV+ Recuperació de Calor marca Daikin model REYQ38U o equi-
valent. Format per REYQ8U + REYQ10U + REYQ20U + BHFQ23P1357. Amb compresors scroll DC Inverter i
Temperatura de Refrigerant Variable (VRT). Tractament anticorrosiu. Rango func: Fred -5 a 43ºC; Calor -20 a
15,5ºC. R410A. Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 106,3/119,0 kW. SEER=6,8 SCOP=4,5. ?s,c(% )= 269,2
?s,h(% )=176. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

A012G000     18,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 386,14536

A013G000     18,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 331,24320

BEFFFD01     1,000 u   Daikin VRV IV+recup REYQ18U                                     15.439,71000 15.439,71026

BEFFFD02     1,000 u   Daikin VRV IV+recup REYQ12U                                     10.651,02000 10.651,01879

BEFFFD03     1,000 u   Daikin VRV IV+recup REYQ8U                                      7.843,56000 7.843,55965

BEFFFD04     1,000 u   Junta conjunt unitats ex teriors                                 591,05000 591,04771

C150GB06     1,500 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 125,62689

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                717,40000 10,76100

Suma la partida........................................................ 35.379,11286

Costos indirectes........................... 4,00% 1.415,16451

Arrodoniment........................................................... 0,00263

TOTAL PARTIDA.................................................. 36.794,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

EEFFFD05     u   Caixa inversora BS6Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin mod. BS6Q14AV1B o equivalent per uni-
tats VRV-IV REYQ-T de Recuperació de Calor, composta per 6 sortides. Sense limit de connexions liures per re-
serva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o líquid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de
les unitats interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix  mode, en refrigeració o en calefac-
ció, independentement del mode de funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions de entrada a la
caixa 3 tuberíes frigorífiques, de Líquid, Descarga i Gas, i connexions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes fri-
gorífiques, de Líquid i Gas, cap a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic R410A. Inclou mitjans auxiliars, tre-
balls complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 42,90504

A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 36,80480

BEFFFD05     1,000 u   Caix a inv ersora BS6Q14AV1B                                      3.382,93000 3.382,92691

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                79,70000 1,19550

Suma la partida........................................................ 3.475,53201

Costos indirectes........................... 4,00% 139,02128

Arrodoniment........................................................... -0,00329

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.614,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEFFFD06     u   Caixa inversora BS8Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin mod. BS8Q14AV1B o equivalent per uni-
tats VRV-IV REYQ-T de Recuperació de Calor, composta per 8 sortides. Sense limit de connexions liures per re-
serva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o líquid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de
les unitats interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix  mode, en refrigeració o en calefac-
ció, independentement del
mode de funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions de entrada a la caixa 3 tuberíes frigorífiques,
de Líquid, Descarga i Gas, i connexions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes frigorífiques, de Líquid i Gas, cap
a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material
de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 42,90504

A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 36,80480

BEFFFD06     1,000 u   Caix a inv ersora BS8Q14AV1B                                      4.228,82000 4.228,82364

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                79,70000 1,19550

Suma la partida........................................................ 4.321,42874

Costos indirectes........................... 4,00% 172,85715

Arrodoniment........................................................... 0,00411

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.494,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

EEGNFD01     u   Unitat interior conducte 12,5/11,2 kW Daikin FXMQ100P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXMQ100P7 o equivalent, de 12,5 kW de potencia calorífica y  11,2 kW de potencia
frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió.
Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 64,35756

A013G000     3,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 55,20720

BEGNFD01     1,000 u   Unitat interior conducte 12,5/11,2 kW Daikin FXMQ100P7          1.626,05000 1.626,05371

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                119,60000 1,79400

Suma la partida........................................................ 1.759,11223

Costos indirectes........................... 4,00% 70,36449

Arrodoniment........................................................... 0,00328

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.829,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEGNFD02     u   Unitat interior conducte 16,0/14,0 kW Daikin FXMQ125P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXMQ125P7 o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y  14,0 kW de potencia
frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió.
Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 64,35756

A013G000     3,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 55,20720

BEGNFD02     1,000 u   Unitat interior conducte 16,0/14,0 kW Daikin FXMQ125P7          1.798,89000 1.798,89304

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                119,60000 1,79400

Suma la partida........................................................ 1.931,95156

Costos indirectes........................... 4,00% 77,27806

Arrodoniment........................................................... 0,00038

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.009,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEGNFD03     u   Unitat interior conducte 4,0/3,6 kW Daikin FXSQ32A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150 Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXSQ32A o equivalnet, de 4,0 kW de potencia calorífica y  3,6 kW de potencia frigorí-
fica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans aux iliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     2,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 53,63130

A013G000     2,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 46,00600

BEGNFD03     1,000 u   Unitat interior conducte 4,0/3,6 kW Daikin FXSQ32A              1.007,90000 1.007,89610

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                99,60000 1,49400

Suma la partida........................................................ 1.120,72716

Costos indirectes........................... 4,00% 44,82909

Arrodoniment........................................................... 0,00375

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.165,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EEGNFD04     u   Unitat interior conducte 6,3/5,6 kW Daikin FXSQ50A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150 Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXSQ50A o equivalent, de 6,3 kW de potencia calorífica y5,6 kW de potencia frigorífi-
ca, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió

A012G000     2,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 53,63130

A013G000     2,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 46,00600

BEGNFD04     1,000 u   Unitat interior conducte 6,3/5,6 kW Daikin FXSQ50A              1.086,53000 1.086,52580

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                99,60000 1,49400

Suma la partida........................................................ 1.199,35686

Costos indirectes........................... 4,00% 47,97427

Arrodoniment........................................................... -0,00113

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.247,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EEGNFD05     u   Unitat interior conducto 8,0/7,1 kW Daikin FXSQ63A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150 Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXSQ63A o equivalent, de 8,0 kW de potencia calorífica y  7,1 kW de potencia frigorí-
fica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans aux iliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     2,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 53,63130

A013G000     2,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 46,00600

BEGNFD05     1,000 u   Unitat interior conducto 8,0/7,1 kW Daikin FXSQ63A              1.121,78000 1.121,77566

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                99,60000 1,49400

Suma la partida........................................................ 1.234,60672

Costos indirectes........................... 4,00% 49,38427

Arrodoniment........................................................... -0,00099

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.283,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEGNFD06     u   Unitat interior conducto 10,0/9,0 kW Daikin FXSQ80A             

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150 Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXSQ80A o equivalent, de 10,0 kW de potencia calorífica y  9,0 kW de potencia frigo-
rífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     2,500 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 53,63130

A013G000     2,500 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 46,00600

BEGNFD06     1,000 u   Unitat interior conducto 10,0/9,0 kW Daikin FXSQ80A             1.297,31000 1.297,31498

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                99,60000 1,49400

Suma la partida........................................................ 1.410,14604

Costos indirectes........................... 4,00% 56,40584

Arrodoniment........................................................... -0,00188

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.466,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EEGNFD07     u   Unitat interior conducto 16,0/14,0 kW Daikin FXSQ125A           

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150 Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV
inverter, marca Daikin model FXSQ125A o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y  14,0 kW de potencia fri-
gorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. To-
talment acabat en ordre de funcionament

A012G000     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 64,35756

A013G000     3,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 55,20720

BEGNFD07     1,000 u   Unitat interior conducto 16,0/14,0 kW Daikin FXSQ125A           1.506,08000 1.506,08417

C150GB06     0,100 h   Grua autopropulsada 40t llarg.=20                               83,75126 8,37513

CL40AAAA     0,100 h   Plataform.elev ad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl. 33,24633 3,32463

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                119,60000 1,79400

Suma la partida........................................................ 1.639,14269

Costos indirectes........................... 4,00% 65,56571

Arrodoniment........................................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.704,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

EEFFFD07     u   Joc derivacions Refnet                                          

Subministrament i instal·lació de joc de derivacions Refnet model KHRQ23M75T o similar, per VRV amb recupera-
ció i refrigerant R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 19,70717

A013F000     1,000 h   Ajudant many à                                                   18,49560 18,49560

BEFFFD07     1,000 u   Joc deriv acións Refnet                                          324,67000 324,66874

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                38,20000 0,57300

Suma la partida........................................................ 363,44451

Costos indirectes........................... 4,00% 14,53778

Arrodoniment........................................................... -0,00229

TOTAL PARTIDA.................................................. 377,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEV3FD01     u   Comandament unitat interior clima                               

Subministrament i instal·lació de comandament amb cable per unitat de clima interior amb buetooth referencia
BRC1H519W7 o equivalent. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 19,70717

A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                16,93664 16,93664

BEV3FD01     1,000 u   Comandament unitat interior clima                               88,96000 88,95966

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                36,60000 0,54900

Suma la partida........................................................ 126,15247

Costos indirectes........................... 4,00% 5,04610

Arrodoniment........................................................... 0,00143

TOTAL PARTIDA.................................................. 131,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

EEV3FD02     u   Comandament centralitzat sistema clima                          

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió centratlizada marca Daikin model intelligentTouchManager
DCM601A51 o equivalent, per controlar/superv isar 64 unitats interiors. Pantalla táctil amb possibilidad de incluir pla-
nos de la instalació. Serv idor web inclos de serie. Programacio horaria semanal/anual. Eines per confort i estalv i
energétic. Possibilidad de controlar altres instalacions mitjançant moduls d'entradas/sortides digitals/analógiques
(BMS). Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre
de funcionament

A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 59,12151

A013M000     3,000 h   Ajudant muntador                                                16,93664 50,80992

BEV3FD02     1,000 u   Comandament centralitzat sistema clima                          2.982,34000 2.982,33846

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                109,90000 1,64850

Suma la partida........................................................ 3.093,91839

Costos indirectes........................... 4,00% 123,75674

Arrodoniment........................................................... 0,00487

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.217,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS DISSET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EEU1FD01     u   Bomba condensats                                                

Subministrament i instal·lació de bomba de condensats per equips interiors de climatització. Alçada minima evacua-
ció 3m. Nivell sonor <35dB. Amb capacitat per 4 entrades. Caudal minim 300 l/h. IP24. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 6,43576

A013G000     0,075 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 1,38018

BEU1FD01     1,000 u   Bomba condensats                                                46,60000 46,59982

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80000 0,11700

Suma la partida........................................................ 54,53276

Costos indirectes........................... 4,00% 2,18131

Arrodoniment........................................................... -0,00407

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

IMPINS131    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.633,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

17 de desembre de 2019  Pàgina 34



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT 1.3.2 Circuit frigorific                                              
EG2DBGK7     m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DBGK0     1,000 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,100mmx 400mm                  25,81000 25,80990

BG2ZAAK0     1,000 m   Coberta safat.met.x apa acer galv .calent,ample=400mm             12,34000 12,33995

BGW2DBGK     1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,100x 400mm          9,65000 9,64996

BGY2ABK1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=400mm,s/sup.h 6,42000 6,41998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,60000 0,11400

Suma la partida........................................................ 61,88803

Costos indirectes........................... 4,00% 2,47552

Arrodoniment........................................................... -0,00355

TOTAL PARTIDA.................................................. 64,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG2DBGH1     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,225 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,89922

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DBGH0     1,000 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,100mmx 300mm                  21,09000 21,08992

BGW2DBGH     1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,100x 300mm          8,36000 8,35997

BGY2ABH1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=300mm,s/sup.h 4,29000 4,28998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 40,85475

Costos indirectes........................... 4,00% 1,63419

Arrodoniment........................................................... 0,00106

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EG2DBGF1     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,175 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,81050

A013H000     0,088 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,64370

BG2DBGF0     1,000 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,100mmx 200mm                  16,43000 16,42994

BGW2DBGF     1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,100x 200mm          6,82000 6,81997

BGY2ABF1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=200mm,s/sup.h 3,50000 3,49999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50000 0,08250

Suma la partida........................................................ 32,28660

Costos indirectes........................... 4,00% 1,29146

Arrodoniment........................................................... 0,00194

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EEV41210     m   Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

A012M000     0,010 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 0,20003

A013M000     0,010 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 0,17191

BEV41210     1,050 m   Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x 1 mm2 trenat i apantall 2,61000 2,74049

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,40000 0,00600

Suma la partida........................................................ 3,11843

Costos indirectes........................... 4,00% 0,12474

Arrodoniment........................................................... -0,00317

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
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EF5B24B2     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjec-
tat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,40019

A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,20335

BF5B2200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm                          0,66000 0,67320

BFW5A2B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,19000 1,78500

BFY5CK00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,39000 0,11700

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,60000 0,03900

Suma la partida........................................................ 5,21774

Costos indirectes........................... 4,00% 0,20871

Arrodoniment........................................................... 0,00355

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EF5A42B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,00028

A013F000     0,100 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 1,87730

BF5A4200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mm                          1,17000 1,19340

BFW5A4B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,10000 0,16500

BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,74000 0,22200

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,90000 0,05850

Suma la partida........................................................ 5,51648

Costos indirectes........................... 4,00% 0,22066

Arrodoniment........................................................... 0,00286

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A52B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,00028

A013F000     0,100 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 1,87730

BF5A5200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mm                          2,04000 2,08079

BFW5A5B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,15000 0,17250

BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,82000 0,24600

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,90000 0,05850

Suma la partida........................................................ 6,43537

Costos indirectes........................... 4,00% 0,25741

Arrodoniment........................................................... -0,00278

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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EF5A62B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,00028

A013F000     0,100 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 1,87730

BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mm                          2,74000 2,79479

BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,83000 0,12450

BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,19000 0,35700

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,90000 0,05850

Suma la partida........................................................ 7,21237

Costos indirectes........................... 4,00% 0,28849

Arrodoniment........................................................... -0,00086

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EF5A73B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,20031

A013F000     0,110 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 2,06503

BF5A7300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mm                          9,63000 9,82256

BFW5A7B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar.               1,37000 0,20550

BFY5CQ00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat  1,27000 0,38100

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,30000 0,06450

Suma la partida........................................................ 14,73890

Costos indirectes........................... 4,00% 0,58956

Arrodoniment........................................................... 0,00154

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EF5A83B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,40033

A013F000     0,120 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 2,25276

BF5A8300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mm                          10,75000 10,96496

BFW5A8B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar.               1,43000 0,21450

BFY5CR00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat  1,48000 0,44400

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,70000 0,07050

Suma la partida........................................................ 16,34705

Costos indirectes........................... 4,00% 0,65388

Arrodoniment........................................................... -0,00093

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS
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EF5A93B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldadur

Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,40033

A013F000     0,120 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 2,25276

BF5A9300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1,0mm                            12,97000 13,22935

BFW5A9B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´,p/soldar capil·lar.                 2,88000 0,43200

BFY5CS00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´,p/soldar per capilaritat    1,66000 0,49800

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,70000 0,07050

Suma la partida........................................................ 18,88294

Costos indirectes........................... 4,00% 0,75532

Arrodoniment........................................................... 0,00174

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5AA3B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids
i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,60036

A013F000     0,130 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 2,44049

BF5AA300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mm                       15,21000 15,51414

BFW5AAB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar.            4,25000 0,63750

BFY5CT00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilarita 1,66000 0,49800

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,00000 0,07500

Suma la partida........................................................ 21,76549

Costos indirectes........................... 4,00% 0,87062

Arrodoniment........................................................... 0,00389

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5AB4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids
i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,145 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,90040

A013F000     0,145 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 2,72209

BF5AB400     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mm                      25,68000 26,19350

BFW5ABB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´3/8´´,p/soldar capil·lar.            4,90000 0,73500

BFY5CV00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´3/8´´,p/soldar per capilarita 2,23000 0,66900

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,60000 0,08400

Suma la partida........................................................ 33,30399

Costos indirectes........................... 4,00% 1,33216

Arrodoniment........................................................... 0,00385

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EF5AC4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´5/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix  1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids
i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,160 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 3,20044

A013F000     0,160 h   Ajudant many à                                                   x   1,02 18,49560 3,00369

BF5AC400     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´5/8´´,g=1,25mm                      31,30000 31,92588

BFW5ACB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´5/8´´,p/soldar capil·lar.            7,33000 1,09950

BFY5CW00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´5/8´´,p/soldar per capilarita 2,84000 0,85200

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,20000 0,09300

Suma la partida........................................................ 40,17451

Costos indirectes........................... 4,00% 1,60698

Arrodoniment........................................................... -0,00149

TOTAL PARTIDA.................................................. 41,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EFQ3G41L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,60022

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,37526

BFQ3G41A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g 1,05000 1,07100

BFYQ3020     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm                        0,04000 0,04000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,00000 0,04500

Suma la partida........................................................ 4,13148

Costos indirectes........................... 4,00% 0,16526

Arrodoniment........................................................... 0,00326

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

EFQ3G83L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,60022

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,37526

BFQ3G83A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=10mm, 2,17000 2,21339

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,00000 0,04500

Suma la partida........................................................ 5,34387

Costos indirectes........................... 4,00% 0,21375

Arrodoniment........................................................... 0,00238

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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EFQ3G84L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,085 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,70024

A013M000     0,085 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,46121

BFQ3G84A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm, 2,50000 2,54999

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,20000 0,04800

Suma la partida........................................................ 5,86944

Costos indirectes........................... 4,00% 0,23478

Arrodoniment........................................................... -0,00422

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS

EFQ3G85L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,80025

A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,54716

BFQ3G85A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=15mm, 2,67000 2,72339

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,30000 0,04950

Suma la partida........................................................ 6,23030

Costos indirectes........................... 4,00% 0,24921

Arrodoniment........................................................... 0,00049

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EFQ3G87L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 1,80025

A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,54716

BFQ3G87A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=22mm, 3,60000 3,67199

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,30000 0,04950

Suma la partida........................................................ 7,17890

Costos indirectes........................... 4,00% 0,28716

Arrodoniment........................................................... 0,00394

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

EFQ3G89L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,00028

A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,71907

BFQ3G89A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=28mm, 4,09000 4,17178

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,70000 0,05550

Suma la partida........................................................ 8,05663

Costos indirectes........................... 4,00% 0,32227

Arrodoniment........................................................... 0,00110

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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EFQ3G8BL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,20031

A013M000     0,110 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,89098

BFQ3G8BA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=35mm, 4,36000 4,44718

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,10000 0,06150

Suma la partida........................................................ 8,70997

Costos indirectes........................... 4,00% 0,34840

Arrodoniment........................................................... 0,00163

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

EFQ3G8CL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a tempe-
ratura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix , col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 2,20031

A013M000     0,110 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 1,89098

BFQ3G8CA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=42mm, 4,95000 5,04898

BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,11000 0,11000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,10000 0,06150

Suma la partida........................................................ 9,31177

Costos indirectes........................... 4,00% 0,37247

Arrodoniment........................................................... -0,00424

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

IMPINS132    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 300,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.3.3 Difusió/ventilació                                              
EE51LQ10HI8P m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de v idre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix  25 mm, re-
sistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de v i-
dre i recobriment interior de teix it de v idre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat en-
castat en el cel ras

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 6,86481

A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 5,88877

BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.v idr.ex t.alum.+mall.v idr.+kraft,int. 14,57000 16,75543

BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,44000 2,21999

BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,22000 0,22000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,80000 0,19200

Suma la partida........................................................ 32,14100

Costos indirectes........................... 4,00% 1,28564

Arrodoniment........................................................... 0,00336

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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EE42QF26     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,750 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 16,33073

A013G000     0,750 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 14,00883

BE42QF22     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=450mm,g=0,6mm,bri 12,37000 12,61735

BEW4C000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=450mm                        9,07000 2,99309

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                30,30000 0,45450

Suma la partida........................................................ 46,40450

Costos indirectes........................... 4,00% 1,85618

Arrodoniment........................................................... -0,00068

TOTAL PARTIDA.................................................. 48,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EE42QE16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 10,88715

A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 9,33922

BE42QE12     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=350mm,g=0,5mm,bri 8,72000 8,89437

BEW4A001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm                        7,28000 2,40239

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,20000 0,30300

Suma la partida........................................................ 31,82613

Costos indirectes........................... 4,00% 1,27305

Arrodoniment........................................................... 0,00082

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

EE42QD16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 10,88715

A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 9,33922

BE42QD12     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=315mm,g=0,5mm,bri 8,03000 8,19057

BEW4A000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=315mm                        6,58000 2,17139

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,20000 0,30300

Suma la partida........................................................ 30,89133

Costos indirectes........................... 4,00% 1,23565

Arrodoniment........................................................... 0,00302

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EE42QC16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 10,88715

A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 9,33922

BE42QC12     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=300mm,g=0,5mm,bri 7,16000 7,30317

BEW49002     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm                        6,53000 2,15489

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,20000 0,30300

Suma la partida........................................................ 29,98743

Costos indirectes........................... 4,00% 1,19950

Arrodoniment........................................................... 0,00307

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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EE42QA16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 10,88715

A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 9,33922

BE42QA12     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=275mm,g=0,5mm,bri 6,77000 6,90537

BEW49001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=275mm                        6,47000 2,13509

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,20000 0,30300

Suma la partida........................................................ 29,56983

Costos indirectes........................... 4,00% 1,18279

Arrodoniment........................................................... -0,00262

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EE42Q916     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 10,88715

A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 9,33922

BE42Q912     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=250mm,g=0,5mm,bri 5,85000 5,96698

BEW49000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm                        6,41000 2,11529

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,20000 0,30300

Suma la partida........................................................ 28,61164

Costos indirectes........................... 4,00% 1,14447

Arrodoniment........................................................... 0,00389

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

EE42Q216     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 4,35486

A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 3,73569

BE42Q212     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=225mm,g=0,5mm,bri 5,44000 5,54878

BEW48001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm                        5,93000 1,95689

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 15,71772

Costos indirectes........................... 4,00% 0,62871

Arrodoniment........................................................... 0,00357

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EE42Q816     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,5
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 4,35486

A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 3,73569

BE42Q812     1,020 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=200mm,g=0,5mm,bri 4,75000 4,84498

BEW48000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm                        5,46000 1,80179

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 14,85882

Costos indirectes........................... 4,00% 0,59435

Arrodoniment........................................................... -0,00317

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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EE42Q124     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 5,44358

A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 4,66961

BE42Q121     1,020 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=150mm,g=0,6mm,autoconne 4,73000 4,82458

BEW45001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm                        4,85000 1,60049

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 16,68976

Costos indirectes........................... 4,00% 0,66759

Arrodoniment........................................................... 0,00265

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EE61R1AA     m2  Aïll.tèrmic conductes,+làm. autoadh. PE retic.,g=10mm,+alumini,c

Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix  10 mm, amb protecció d'alumini,
col·locat

A012G000     0,100 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,03 21,45252 2,19888

A013G000     0,100 h   Ajudant calefactor                                              x   1,03 18,40240 1,88625

B7C7R1AA     1,020 m2  Làm. autoadh. PE retic., g=10mm,+alumini,p/aïll.tèrmic          6,21000 6,33418

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,10000 0,06150

Suma la partida........................................................ 10,48081

Costos indirectes........................... 4,00% 0,41923

Arrodoniment........................................................... -0,00004

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EE42Q424     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 5,44358

A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 4,66961

BE42Q421     1,020 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=125mm,g=0,6mm,autoconne 4,00000 4,07998

BEW44000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,45000 1,46849

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 15,81316

Costos indirectes........................... 4,00% 0,63253

Arrodoniment........................................................... 0,00431

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 5,44358

A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 4,66961

BE42Q321     1,020 m   Conducte llis circ. de planx a ac.galv .,D=100mm,g=0,6mm,autoconne 3,26000 3,32519

BEW43000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm                        4,40000 1,45199

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 15,04187

Costos indirectes........................... 4,00% 0,60167

Arrodoniment........................................................... -0,00354

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EEP31135     u   Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb aca-
bat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 6,00083

A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 5,15721

BEP31130     1,000 u   Boca ex tracció D.connex .=100mm,D.ex t.=140mm,acer
galv .pintat,p/c

40,02000 40,01985

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,20000 0,16800

Suma la partida........................................................ 51,34589

Costos indirectes........................... 4,00% 2,05384

Arrodoniment........................................................... 0,00027

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE44CA43HI89 m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix
ref. 13753 de la serie Conductes flex ibles d'ISOVER , col·locat

A012G000     0,100 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 2,14525

A013G000     0,100 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 1,84024

BE44CA40HI89 1,000 m   Conducte FLEXIVER CLIMA sec.circul.,1tub int.,aïll.ex t.ll.v idr.+ 4,87000 4,86998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,00000 0,06000

Suma la partida........................................................ 8,91547

Costos indirectes........................... 4,00% 0,35662

Arrodoniment........................................................... -0,00209

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EE44CB43HI8A m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=254mm,g=45micra,

Tub flex ible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 254 mm de diàmetre de 45 micra de gruix
ref. 13754 de la serie Conductes flex ibles d'ISOVER , col·locat

A012G000     0,100 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 2,14525

A013G000     0,100 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 1,84024

BE44CB40HI8A 1,000 m   Conducte FLEXIVER CLIMA sec.circul.,1tub int.,aïll.ex t.ll.v idr.+ 6,35000 6,34998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,00000 0,06000

Suma la partida........................................................ 10,39547

Costos indirectes........................... 4,00% 0,41582

Arrodoniment........................................................... -0,00129

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EEKQ42L1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 8,70972

A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 7,47137

BEKQ42L1     1,000 u   Regulador cabal circ.acer galv .,D=160mm,autoreg.mec.            66,79000 66,78974

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                16,20000 0,24300

Suma la partida........................................................ 83,21383

Costos indirectes........................... 4,00% 3,32855

Arrodoniment........................................................... -0,00238

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EEKQ42N1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 8,70972

A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 7,47137

BEKQ42N1     1,000 u   Regulador cabal circ.acer galv .,D=200mm,autoreg.mec.            67,84000 67,83974

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                16,20000 0,24300

Suma la partida........................................................ 84,26383

Costos indirectes........................... 4,00% 3,37055

Arrodoniment........................................................... -0,00438

TOTAL PARTIDA.................................................. 87,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EEKQ42R1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

A012G000     0,600 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 13,06458

A013G000     0,600 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 11,20706

BEKQ42R1     1,000 u   Regulador cabal circ.acer galv .,D=250mm,autoreg.mec.            71,93000 71,92972

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                24,30000 0,36450

Suma la partida........................................................ 96,56586

Costos indirectes........................... 4,00% 3,86263

Arrodoniment........................................................... 0,00151

TOTAL PARTIDA.................................................. 100,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EEKNFD01     u   Reixa d'intemperie Renson 480                                   

Subministrament i instal·lació de reixa mural exterior marca Renson model 480 o equivalent, 500x400mm, en alu-
mini AIMgSi 0,5, acabat anoditzat natural 20 micres. Amb una superficie fisica de pas lliure superior al 70%  de la
superficie total. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 8,58101

A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 7,36096

BEKNFD01     1,000 u   Reix a d'intemperie Renson 480                                   102,92000 102,91960

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                15,90000 0,23850

Suma la partida........................................................ 119,10007

Costos indirectes........................... 4,00% 4,76400

Arrodoniment........................................................... -0,00407

TOTAL PARTIDA.................................................. 123,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EEK1FD01     m2  Reixa retorn amb filtre                                         

Subministrament i instal·lació de reixa de retorn amb filtre marca Euroclima model E-RA+MMF o equivalent. Aletes
fixes 45º horitzontals, en alumini anoditzat. Amb marc de muntatge i portafiltre. Inclou mitjans auxiliars, treballs com-
plementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 7,50838

A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 6,44084

BEK1FD01     1,000 m2  Reix a retorn amb filtre                                         94,05000 94,04964

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,90000 0,20850

Suma la partida........................................................ 108,20736

Costos indirectes........................... 4,00% 4,32829

Arrodoniment........................................................... 0,00435

TOTAL PARTIDA.................................................. 112,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EEF1FD02     m2  Reixa ventilació aletes fixes 20º                               

Subministrament i instal·lació de reixa Euroclima model E-LO\B o equivalent. Aletes fixes 20º horitzontals, en alu-
mini anoditzat. Amb marc de muntatge. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i conne-
x ió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 7,50838

A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 6,44084

BEF1FD02     1,000 m2  Reix a v entilació aletes fix es 20º                               86,42000 86,41967

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,90000 0,20850

Suma la partida........................................................ 100,57739

Costos indirectes........................... 4,00% 4,02310

Arrodoniment........................................................... -0,00049

TOTAL PARTIDA.................................................. 104,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

EEKBFD01     u   Difusor rotacional E-DRO20                                      

Subministrament i instal·lació de difusor rotacional marca Euroclima model E-DRO20 o equivalent. Modular
600x600mm amb placa plana lacada blanca amb ranures. Inclou plenum de difusió en xapa galvanitzada, connexió
horitzontal D200 i regulació en boca de plenum. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació
i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,600 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 12,87151

A013G000     0,600 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 11,04144

BEKBFD01     1,000 u   Difusor rotacional E-DRO20                                      55,07000 55,06979

BEYK8000     1,000 u   Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre         0,91000 0,91000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                23,90000 0,35850

Suma la partida........................................................ 80,25124

Costos indirectes........................... 4,00% 3,21005

Arrodoniment........................................................... -0,00129

TOTAL PARTIDA.................................................. 83,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EEK9FD01     u   Difusor circular aletes fixes alta inducció E-DRZ-CR 10         

Subministrament i instal·lació de difusor circular d'aletes fixes alta inducció marca Euroclima model E-DRZ-CR 10 o
equivalent. Amb coll/pont de muntatge y  regulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fi-
xació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 8,58101

A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 7,36096

BEK9FD01     1,000 u   Difusor circular aletes fix es alta inducció E-DRZ-CR 10         33,82000 33,81987

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                15,90000 0,23850

Suma la partida........................................................ 50,00034

Costos indirectes........................... 4,00% 2,00001

Arrodoniment........................................................... -0,00035

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS

EEK9FD02     u   Difusor circular aletes fixes E-DR50+CR 8                       

Subministrament i instal·lació de diifusor circular aletes fixes marca Euroclima model E-DR50+CR 8 o equivalent.
Inclou plenum de xapa i regulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió.
Totalment acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 4,29050

A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 3,68048

BEK9FD02     1,000 u   Difusor circular aletes fix es E-DR50+CR 8                       16,88000 16,87993

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,00000 0,12000

Suma la partida........................................................ 24,97091

Costos indirectes........................... 4,00% 0,99884

Arrodoniment........................................................... 0,00025

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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EEK8FD03     u   Difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 vies                           

Subministrament i instal·lació de difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 v ies o equivalent. Amb plenum i regulador de
caudal a boca d'entrada. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament

A012G000     0,700 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 15,01676

A013G000     0,700 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 12,88168

BEK8FD03     1,000 u   Difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 v ies                           68,62000 68,61973

BEYK8000     1,000 u   Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre         0,91000 0,91000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                27,90000 0,41850

Suma la partida........................................................ 97,84667

Costos indirectes........................... 4,00% 3,91387

Arrodoniment........................................................... -0,00054

TOTAL PARTIDA.................................................. 101,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

EE42FD01     u   Tobera exterior                                                 

Subministrament i instal·lació de tobera exterior de conducte de ventilació. Inclou doble conducte helicoïdal circular
de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,6 mm, aillament interior de llana
mineral, sortida en vec d'anec amb malla, i sistema de suport estanc per connexió de conducte circular a exterior,
en xapa galvanitzada plegada. Inclou material de fixació, connexió i treballs impermeailització amb lamina asfaltica
que garanteix i l'estanqueitat de coberta Deck, segons detall de documentació gràfica adjunta

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           21,45252 42,90504

A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              18,40240 36,80480

BE42FD02     1,000 u   Connector estanqueitat                                          35,98000 35,97986

EE42QF26     2,000 m   Conducte helicoïdal circ. de planx a ac.galv .,D=450mm,g=0,6mm,bri 46,40000 92,80900

EE611AA1     3,500 m2  Aïllament conductes manta
MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0,032W/mK,tei

43,72000 153,01118

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                79,70000 1,19550

Suma la partida........................................................ 362,70538

Costos indirectes........................... 4,00% 14,50822

Arrodoniment........................................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................................. 377,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

IMPINS133    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 497,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS
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SUBCAPITOL INS03 BT                                                              
APARTAT 1.4.1 Proteccions i mesura                                            
EG1PUB16     u   CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic indiv idual superior a 15 kW, per a me-
sura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïlla-
ment de polièster reforçat amb fibra de v idre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense in-
cloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder
de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 43,54862

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 37,35687

BG1PUB16     1,000 u   CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA
160A,s/protect

625,31000 625,30758

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                80,90000 1,21350

Suma la partida........................................................ 707,42657

Costos indirectes........................... 4,00% 28,29706

Arrodoniment........................................................... -0,00363

TOTAL PARTIDA.................................................. 735,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EGDZ1102     u   Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficial-
ment

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 4,66961

BGDZ1102     1,000 u   Punt connex .terra,pont secc.platina coure,munt.caix .p/munt.super 22,29000 22,28991

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 32,55460

Costos indirectes........................... 4,00% 1,30218

Arrodoniment........................................................... 0,00322

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EG1AU001     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,8fileresx36moduls,muntat s

Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment

A012H000     5,000 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 108,87154

A013H000     5,000 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 93,39218

BG1AU001     1,000 u   Armari metàl.,porta,1250x 800,equip,x assís,8x 36                  544,52000 544,51789

BG3B6600     5,000 m   Platina Cu nua,20x 5mm,I<=275A                                   3,12000 15,59995

BGW1A000     1,000 u   P.p.accessoris p/armaris metàl·lics                             4,20000 4,19998

BGW3U001     1,000 u   Conjunt suport embarrat v ertical 630A                           78,36000 78,35970

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                202,30000 3,03450

Suma la partida........................................................ 847,97574

Costos indirectes........................... 4,00% 33,91903

Arrodoniment........................................................... -0,00477

TOTAL PARTIDA.................................................. 881,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EG4W1120     u   Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN                          

Born de connexió per a conductors flex ibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil
DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4W1120     1,000 u   Born connex .S=<2,5mm2,pas=5mm,p/munt.DIN                        0,50000 0,50000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 8,71205

Costos indirectes........................... 4,00% 0,34848

Arrodoniment........................................................... -0,00053

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS
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EG4W1340     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<4mm2,pas=6mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc, amb peu metàl·lic, per a conductors flex ibles de
fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4W1340     1,000 u   Born connex .p/cond.protec.,S=<4mm2,pas=6mm,p/munt.DIN           2,35000 2,34999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 10,56204

Costos indirectes........................... 4,00% 0,42248

Arrodoniment........................................................... -0,00452

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

EG4W1360     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<6mm2,pas=8mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc, amb peu metàl·lic, per a conductors flex ibles de
fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4W1360     1,000 u   Born connex .p/cond.protec.,S=<6mm2,pas=8mm,p/munt.DIN           2,48000 2,47999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 10,69204

Costos indirectes........................... 4,00% 0,42768

Arrodoniment........................................................... 0,00028

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EG4W13A0     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<10mm2,pas=10mm,munt.DIN           

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc, amb peu metàl·lic, per a conductors flex ibles de
fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4W13A0     1,000 u   Born connex .p/cond.protec.,S=<10mm2,pas=10mm,p/munt.DIN        2,65000 2,64999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 10,86204

Costos indirectes........................... 4,00% 0,43448

Arrodoniment........................................................... 0,00348

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

EG4W13C0     u   Born connex.p/cond.protec.,4=<S=<35mm2,pas=15mm,munt.DIN        

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc, amb peu metàl·lic, per a conductors flex ibles
des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4W13C0     1,000 u   Born connex .p/cond.protec.,4=<S=<35mm2,pas=15mm,p/munt.DIN   3,97000 3,96998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 12,18203

Costos indirectes........................... 4,00% 0,48728

Arrodoniment........................................................... 0,00069

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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EG4R4450     u   Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,75004

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,93392

BG4R4450     1,000 u   Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V                   30,08000 30,07988

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,70000 0,11550

Suma la partida........................................................ 37,87934

Costos indirectes........................... 4,00% 1,51517

Arrodoniment........................................................... -0,00451

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EG4R4CR0     u   Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.     

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,75004

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,93392

BG4R4CR0     1,000 u   Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V               36,25000 36,24986

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,70000 0,11550

Suma la partida........................................................ 44,04932

Costos indirectes........................... 4,00% 1,76197

Arrodoniment........................................................... -0,00129

TOTAL PARTIDA.................................................. 45,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EG4R4F50     u   Contactor, 230V,40A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,75004

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,93392

BG4R4F50     1,000 u   Contactor, 230V,40A,2NA,circuit potència 230V                   38,76000 38,75985

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,70000 0,11550

Suma la partida........................................................ 46,55931

Costos indirectes........................... 4,00% 1,86237

Arrodoniment........................................................... -0,00168

TOTAL PARTIDA.................................................. 48,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG49H005     u   Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuits,reserv

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un pro-
grama establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG49H005     1,000 u   Interruptor horari,program.24h+7dies,p/obrir,tancar 2circuits,re 63,71000 63,70975

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 71,92180

Costos indirectes........................... 4,00% 2,87687

Arrodoniment........................................................... 0,00133

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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EG49FD01     u   Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, a

Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, accionament manual o tensió, d'1 mòdul DIN, Simon
68, ref. 68868-31 de la sèrie Contactors de SIMON

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,65028

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            18,40240 0,92012

BG4RFD01     1,000 u   Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, a 35,12000 35,11986

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,60000 0,11400

Suma la partida........................................................ 42,80426

Costos indirectes........................... 4,00% 1,71217

Arrodoniment........................................................... 0,00357

TOTAL PARTIDA.................................................. 44,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

EG415A99     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415A99     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd. 10,17000 10,16996

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 18,74201

Costos indirectes........................... 4,00% 0,74968

Arrodoniment........................................................... -0,00169

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EG415A9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415A9B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd. 10,34000 10,33996

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 18,91201

Costos indirectes........................... 4,00% 0,75648

Arrodoniment........................................................... 0,00151

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

EG415F9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415F9B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA, 27,00000 26,99990

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 35,57195

Costos indirectes........................... 4,00% 1,42288

Arrodoniment........................................................... -0,00483

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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EG415FJB     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,00809

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415FJB     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 55,51000 55,50979

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,70000 0,13050

Suma la partida........................................................ 64,74407

Costos indirectes........................... 4,00% 2,58976

Arrodoniment........................................................... -0,00383

TOTAL PARTIDA.................................................. 67,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EG415FJC     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,00809

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415FJC     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 57,26000 57,25978

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,70000 0,13050

Suma la partida........................................................ 66,49406

Costos indirectes........................... 4,00% 2,65976

Arrodoniment........................................................... -0,00382

TOTAL PARTIDA.................................................. 69,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

EG415F9D     u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415F9D     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA, 28,40000 28,39989

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 36,97194

Costos indirectes........................... 4,00% 1,47888

Arrodoniment........................................................... -0,00082

TOTAL PARTIDA.................................................. 38,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EG415AJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D

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

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,00809

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415AJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd. 51,94000 51,93980

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,70000 0,13050

Suma la partida........................................................ 61,17408

Costos indirectes........................... 4,00% 2,44696

Arrodoniment........................................................... -0,00104

TOTAL PARTIDA.................................................. 63,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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EG415FJH     u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,00809

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415FJH     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 70,90000 70,89973

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,70000 0,13050

Suma la partida........................................................ 80,13401

Costos indirectes........................... 4,00% 3,20536

Arrodoniment........................................................... 0,00063

TOTAL PARTIDA.................................................. 83,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EG415EKM     u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 7,18552

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG415EKM     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA 183,48000 183,47929

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,90000 0,16350

Suma la partida........................................................ 194,92400

Costos indirectes........................... 4,00% 7,79696

Arrodoniment........................................................... -0,00096

TOTAL PARTIDA.................................................. 202,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.

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

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 7,62101

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix .inst.,2mòd. 70,96000 70,95973

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,40000 0,17100

Suma la partida........................................................ 82,80743

Costos indirectes........................... 4,00% 3,31230

Arrodoniment........................................................... 0,00027

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EG426B9H     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.

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

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 7,62101

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG426B9H     1,000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix . 123,62000 123,61952

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,40000 0,17100

Suma la partida........................................................ 135,46722

Costos indirectes........................... 4,00% 5,41869

Arrodoniment........................................................... 0,00409

TOTAL PARTIDA.................................................. 140,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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EG4242JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4242JH     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix .inst.,4mòd. 133,46000 133,45948

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,60000 0,21900

Suma la partida........................................................ 148,62132

Costos indirectes........................... 4,00% 5,94485

Arrodoniment........................................................... 0,00383

TOTAL PARTIDA.................................................. 154,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EG4243JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4243JH     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix .inst.,4mòd.D 112,87000 112,86956

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,60000 0,21900

Suma la partida........................................................ 128,03140

Costos indirectes........................... 4,00% 5,12126

Arrodoniment........................................................... -0,00266

TOTAL PARTIDA.................................................. 133,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

EG4242JK     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix  instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG4242JK     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix .inst.,4mòd. 289,58000 289,57888

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,60000 0,21900

Suma la partida........................................................ 304,74072

Costos indirectes........................... 4,00% 12,18963

Arrodoniment........................................................... -0,00035

TOTAL PARTIDA.................................................. 316,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

EG426BJK     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix  selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG426BJK     1,000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix . 259,75000 259,74900

BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,32000 0,32000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,60000 0,21900

Suma la partida........................................................ 274,91084

Costos indirectes........................... 4,00% 10,99643

Arrodoniment........................................................... 0,00273

TOTAL PARTIDA.................................................. 285,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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EG42X010     u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o tem-
poritzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació
elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb v igilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctri-
ca i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

A012G000     0,150 h   Oficial 1a calefactor                                           x   1,02 21,45252 3,26615

A013G000     0,150 h   Ajudant calefactor                                              x   1,02 18,40240 2,80177

BG42X010     1,000 u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN           166,00000 165,99936

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,10000 0,09150

Suma la partida........................................................ 172,15878

Costos indirectes........................... 4,00% 6,88635

Arrodoniment........................................................... 0,00487

TOTAL PARTIDA.................................................. 179,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

EG41JCTR     u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,3R+N/2,4R,3

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A,
de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

A012H000     0,790 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 17,20170

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG41JCTR     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,caix a emmot.250A/250A,4P-3R,3R+N/2,4R,3 824,62000 824,61681

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36000 0,36000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                20,90000 0,31350

Suma la partida........................................................ 846,22770

Costos indirectes........................... 4,00% 33,84911

Arrodoniment........................................................... 0,00319

TOTAL PARTIDA.................................................. 880,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS

IMPINS141    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 228,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

APARTAT 1.4.2 Cablejat i canalitzacions                                       
EG2DBGH7     m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DBGH0     1,000 m   Safata x apa llisa acer galv .calent,100mmx 300mm                  21,09000 21,08992

BG2ZAAH0     1,000 m   Coberta safat.met.x apa acer galv .calent,ample=300mm             11,48000 11,47996

BGW2DBGH     1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galv .calent,,100x 300mm          8,36000 8,35997

BGY2ABH1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=300mm,s/sup.h 4,29000 4,28998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,60000 0,11400

Suma la partida........................................................ 52,88807

Costos indirectes........................... 4,00% 2,11552

Arrodoniment........................................................... -0,00359

TOTAL PARTIDA.................................................. 55,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS
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EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,225 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,89922

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DFGP0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 600mm                       18,26000 18,25993

BGY2ABP1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=600mm,s/sup.h 7,91000 7,90997

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 33,28478

Costos indirectes........................... 4,00% 1,33139

Arrodoniment........................................................... 0,00383

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,225 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,89922

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DFGK0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 400mm                       13,56000 13,55995

BGY2ABK1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=400mm,s/sup.h 6,42000 6,41998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 27,09481

Costos indirectes........................... 4,00% 1,08379

Arrodoniment........................................................... 0,00140

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,175 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,81050

A013H000     0,088 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,64370

BG2DFGF0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 200mm                       9,39000 9,38996

BGY2ABF1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=200mm,s/sup.h 3,50000 3,49999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50000 0,08250

Suma la partida........................................................ 18,42665

Costos indirectes........................... 4,00% 0,73707

Arrodoniment........................................................... -0,00372

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG161732     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,80177

BG161732     1,000 u   Caix a deriv .plàstic,160x 200mm,prot.IP-65,p/munt.superf.         13,88000 13,87995

BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació rectang.                         0,27000 0,27000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,70000 0,20550

Suma la partida........................................................ 28,04437

Costos indirectes........................... 4,00% 1,12177

Arrodoniment........................................................... 0,00386

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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EG161532     u   Caixa deriv.plàstic,120x160mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 10,88715

A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,80177

BG161532     1,000 u   Caix a deriv .plàstic,120x 160mm,prot.IP-65,p/munt.superf.         7,87000 7,86997

BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació rectang.                         0,27000 0,27000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,70000 0,20550

Suma la partida........................................................ 22,03439

Costos indirectes........................... 4,00% 0,88138

Arrodoniment........................................................... 0,00423

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EG151532     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,53229

A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,80177

BG151532     1,000 u   Caix a deriv .plàstic,100x 100mm,prot.IP-65,p/munt.superf.         3,88000 3,87998

BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació quadr.                           0,27000 0,27000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                9,30000 0,13950

Suma la partida........................................................ 13,62354

Costos indirectes........................... 4,00% 0,54494

Arrodoniment........................................................... 0,00152

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

Tub flex ible 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 tòx ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,34839

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,37357

BG22H710     1,020 m   Tub flex ible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baix a emissió f 0,58000 0,59160

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,70000 0,01050

Suma la partida........................................................ 1,32406

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05296

Arrodoniment........................................................... 0,00298

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG312666     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,69678

A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,59771

BG312660     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 10mm2                              4,62000 4,71238

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,30000 0,01950

Suma la partida........................................................ 6,02637

Costos indirectes........................... 4,00% 0,24105

Arrodoniment........................................................... 0,00258

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,69678

A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,59771

BG312650     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 6mm2                               3,10000 3,16199

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,30000 0,01950

Suma la partida........................................................ 4,47598

Costos indirectes........................... 4,00% 0,17904

Arrodoniment........................................................... 0,00498

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EG312646     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,26129

A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,22414

BG312640     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 4mm2                               2,21000 2,25419

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,50000 0,00750

Suma la partida........................................................ 2,74712

Costos indirectes........................... 4,00% 0,10988

Arrodoniment........................................................... 0,00300

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EG312634     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,32661

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,28018

BG312630     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 2,5mm2                             1,52000 1,55039

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 2,16618

Costos indirectes........................... 4,00% 0,08665

Arrodoniment........................................................... -0,00283

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EG312346     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,26129

A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,22414

BG312340     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 4mm2                               1,40000 1,42799

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,50000 0,00750

Suma la partida........................................................ 1,92092

Costos indirectes........................... 4,00% 0,07684

Arrodoniment........................................................... 0,00224

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS
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EG312334     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub                     

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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,32661

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,28018

BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 2,5mm2                             0,99000 1,00980

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 1,62559

Costos indirectes........................... 4,00% 0,06502

Arrodoniment........................................................... -0,00061

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

EG312324     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub                     

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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,32661

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,28018

BG312320     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 1,5mm2                             0,72000 0,73440

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 1,35019

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05401

Arrodoniment........................................................... -0,00420

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EG312224     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,32661

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,28018

BG312220     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x 1,5mm2                             0,59000 0,60180

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 1,21759

Costos indirectes........................... 4,00% 0,04870

Arrodoniment........................................................... 0,00371

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG312176     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,87097

A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,74714

BG312170     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 16mm2                              1,65000 1,68299

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,60000 0,02400

Suma la partida........................................................ 3,32510

Costos indirectes........................... 4,00% 0,13300

Arrodoniment........................................................... 0,00190

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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EG3121D6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,092 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 2,00324

A013H000     0,092 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,71842

BG3121D0     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 120mm2                             9,84000 10,03676

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                3,70000 0,05550

Suma la partida........................................................ 13,81392

Costos indirectes........................... 4,00% 0,55256

Arrodoniment........................................................... 0,00352

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EG3121B6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x  70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,072 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 1,56775

A013H000     0,072 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,34485

BG3121B0     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x 70mm2                              6,37000 6,49738

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,90000 0,04350

Suma la partida........................................................ 9,45348

Costos indirectes........................... 4,00% 0,37814

Arrodoniment........................................................... -0,00162

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 2,17743

A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,80177

BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x 35mm2                                         1,09000 1,11180

BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,28000 0,28000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,00000 0,07500

Suma la partida........................................................ 6,44600

Costos indirectes........................... 4,00% 0,25784

Arrodoniment........................................................... -0,00384

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

IMPINS142    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 421,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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APARTAT 1.4.3 Mecanismes                                                      
EG2J1TA8     u   Torreta acer galv.,acat blanc,p/8 mec.mod.,munt.terra a/fix.mec.

Torreta d'acer galvanitzat lacada blanca, amb capacitat per a vuit mecanismes modulars, muntada a terra amb fixa-
cions mecàniques

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 4,66961

BG2JLTA8     1,000 u   Torreta acer galv .,lacat blanc,p/8 mec.mod.                     47,17000 47,16982

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,10000 0,15150

Suma la partida........................................................ 57,43451

Costos indirectes........................... 4,00% 2,29738

Arrodoniment........................................................... -0,00189

TOTAL PARTIDA.................................................. 59,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

EG61CEF8     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/8mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capa-
citat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 7,62101

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CEF8     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,2fil.x 8mec.mod.,p/encastar           10,80000 10,79996

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 19,78725

Costos indirectes........................... 4,00% 0,79149

Arrodoniment........................................................... 0,00126

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG61CEF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capa-
citat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,53229

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CEF6     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,2fil.x 6mec.mod.,p/encastar           12,38000 12,37995

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80000 0,11700

Suma la partida........................................................ 20,26202

Costos indirectes........................... 4,00% 0,81048

Arrodoniment........................................................... -0,00250

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SET CÈNTIMS

EG61CEF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capa-
citat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CEF4     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,2fil.x 4mec.mod.,p/encastar           5,12000 5,11998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,70000 0,10050

Suma la partida........................................................ 11,89684

Costos indirectes........................... 4,00% 0,47587

Arrodoniment........................................................... -0,00271

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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EG61CSF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capa-
citat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,53229

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CSF6     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,2fil.x 6mec.mod.,p/munt.superf.       14,55000 14,54994

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80000 0,11700

Suma la partida........................................................ 22,43201

Costos indirectes........................... 4,00% 0,89728

Arrodoniment........................................................... 0,00071

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EG61CSF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capa-
citat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 5,44358

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CSF4     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,2fil.x 4mec.mod.,p/munt.superf.       4,64000 4,63998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,70000 0,10050

Suma la partida........................................................ 11,41684

Costos indirectes........................... 4,00% 0,45667

Arrodoniment........................................................... -0,00351

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EG613011     u   Caixa mecanismes,p/3elem.,preu sup.,encastada                   

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu superior, encastada

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,43549

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,37357

BG613010     1,000 u   Caix a mecanismes,p/3elem.,preu sup.                             2,29000 2,28999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80000 0,01200

Suma la partida........................................................ 3,11105

Costos indirectes........................... 4,00% 0,12444

Arrodoniment........................................................... 0,00451

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG612011     u   Caixa mecanismes,p/2elem.,preu sup.,encastada                   

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

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,43549

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,37357

BG612010     1,000 u   Caix a mecanismes,p/2elem.,preu sup.                             1,70000 1,69999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80000 0,01200

Suma la partida........................................................ 2,52105

Costos indirectes........................... 4,00% 0,10084

Arrodoniment........................................................... -0,00189

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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EG6115H0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/8mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a pav iment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el pav iment

A012H000     0,220 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,79035

A013H000     0,220 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 4,10926

BG6115H0     1,000 u   Caix a mec.pav im.,plàstic,rect.,p/8 mec.tipus modular,mòd.ample d 48,25000 48,24981

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 57,28292

Costos indirectes........................... 4,00% 2,29132

Arrodoniment........................................................... -0,00424

TOTAL PARTIDA.................................................. 59,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EG6115F0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/6mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a pav iment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el pav iment

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG6115F0     1,000 u   Caix a mec.pav im.,plàstic,rect.,p/6 mec.tipus modular,mòd.ample d 39,40000 39,39985

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 47,61190

Costos indirectes........................... 4,00% 1,90448

Arrodoniment........................................................... 0,00362

TOTAL PARTIDA.................................................. 49,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

EG6115D0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/4mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a pav iment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus
modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el pav iment

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 3,73569

BG6115D0     1,000 u   Caix a mec.pav im.,plàstic,rect.,p/4 mec.tipus modular,mòd.ample d 31,41000 31,40988

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,10000 0,12150

Suma la partida........................................................ 39,62193

Costos indirectes........................... 4,00% 1,58488

Arrodoniment........................................................... 0,00319

TOTAL PARTIDA.................................................. 41,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EG611021     u   Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada                    

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,43549

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,37357

BG611020     1,000 u   Caix a mecanismes,p/1elem.,preu alt                              0,92000 0,92000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,80000 0,01200

Suma la partida........................................................ 1,74106

Costos indirectes........................... 4,00% 0,06964

Arrodoniment........................................................... -0,00070

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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EG63815L     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,26615

A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,48423

BG63815L     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa v erm 4,13000 4,12998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,80000 0,08700

Suma la partida........................................................ 9,96736

Costos indirectes........................... 4,00% 0,39869

Arrodoniment........................................................... 0,00395

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EG635A54     u   Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu s

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,26615

A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,48423

BG635A54     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 3,92000 3,91998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,80000 0,08700

Suma la partida........................................................ 9,75736

Costos indirectes........................... 4,00% 0,39029

Arrodoniment........................................................... 0,00235

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

EG6P2363     u   Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67,col.

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 6,53229

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 5,60353

BG6P2363     1,000 u   Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67     14,18000 14,17995

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,10000 0,18150

Suma la partida........................................................ 26,49727

Costos indirectes........................... 4,00% 1,05989

Arrodoniment........................................................... 0,00284

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EG625194     u   Interruptor,tipus mod.1mòd.estret,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu su

Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, muntat sobre
bastidor o caixa

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,26615

A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,48423

BG625194     1,000 u   Interruptor,tipus mod.1mòd.estret,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu su 2,56000 2,55999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,80000 0,08700

Suma la partida........................................................ 8,39737

Costos indirectes........................... 4,00% 0,33589

Arrodoniment........................................................... -0,00326

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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EG867114     u   Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 3,00042

A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 2,57860

BG867114     1,000 u   Detector presencia,conex .bus cable,p/caix a univ .+placa+marc preu 64,93000 64,92975

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,60000 0,08400

Suma la partida........................................................ 70,59277

Costos indirectes........................... 4,00% 2,82371

Arrodoniment........................................................... 0,00352

TOTAL PARTIDA.................................................. 73,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG61CECD     u   Caixa mec.central.,plàstic,,p/12mecanismes modulars,muntat encas

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, amb capacitat per a 12
mecanismes modulars, muntat encastat

A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 8,70972

A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,23278

BG61CECD     1,000 u   Caix a mec.central.,plàstic,x 12mec.mod.,p/encastar               25,14000 25,13990

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                9,90000 0,14850

Suma la partida........................................................ 35,23090

Costos indirectes........................... 4,00% 1,40924

Arrodoniment........................................................... -0,00014

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG645178     u   Pols. tipus mod.1mòd.estret,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu sup.

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu supe-
rior, muntat sobre bastidor o caixa

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,26615

A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,48423

BG645178     1,000 u   Pols. tipus mod.1mòd.estret,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu sup. 7,39000 7,38997

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,80000 0,08700

Suma la partida........................................................ 13,22735

Costos indirectes........................... 4,00% 0,52909

Arrodoniment........................................................... 0,00356

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

IMPINS143    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.4.4 Enllumenat                                                      
EH2LFD01     u   Downlight encastat 11W                                          

Subministrament i col·locació de downlight marca Lledo model KINO 2 M referencia LLEDS00010E06V2 o equiva-
lent, per muntatge encastat, acabat en color blanc, anb lampara LED 840, fluxe lluminos de 1375lm, temperatura de
color de 4000 K, índex de reproducció cromática CRI >80, potencia 11.5 W i eficacia lluminosa de 119.6 lm/W.
Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protecció IP 20 i clasificació energetica
A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de
funcionament

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH2LFD01     1,000 u   Dow nlight encastat 11W                                          31,01000 31,00988

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 43,14636

Costos indirectes........................... 4,00% 1,72585

Arrodoniment........................................................... -0,00221

TOTAL PARTIDA.................................................. 44,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EH2LFD02     u   Downlight encastat model 1 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight marca Lledo model Advance 160 referencia 001734V2 o equivalent, per
muntatge encastat en interior, acabat en color blanc, lampara LED 940, fluxe lluminos de 2450 lm, temperatura de
color de 4000 K, índex de reproducció cromatica CRI >92, potencia 27 W i eficacia lluminosa de 90.7 lm/W. Tensió
d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protecció IP 20 i clasificació energètica A++. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcio-
nament.

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 10,72626

A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            18,40240 9,20120

BH2LFD02     1,000 u   Dow nlight encastat model 1 27W                                  138,92000 138,91946

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                19,90000 0,29850

Suma la partida........................................................ 159,14542

Costos indirectes........................... 4,00% 6,36582

Arrodoniment........................................................... -0,00124

TOTAL PARTIDA.................................................. 165,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EH2LFD03     u   Downlight encastat model 2 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight per colocació encastada amb deflector d'alumini vaporitzat d'alta brillantor
marca Llado model OD-3649 IRIS 160 PLUS CRI80 IP40 Versio UGR20 LED840 27W referencia
LLD3649K28840000BMo similar, 4000K, CRI>80, 2116 lm, 1,3Kg, 220-240V/50-60Hz. Equipo de funcionament
no regulable ,174 x 115. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 10,72626

A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            18,40240 9,20120

BH2LFD03     1,000 u   Dow nlight encastat model 2 27W                                  101,27000 101,26961

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                19,90000 0,29850

Suma la partida........................................................ 121,49557

Costos indirectes........................... 4,00% 4,85982

Arrodoniment........................................................... 0,00461

TOTAL PARTIDA.................................................. 126,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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EH12FD01     u   Pantalla LED 60x60 30W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria encastada per a uso en interior, marca Llado model ARYSTA T v ista
60x60 referencia 334803584952TBM o equivalent, acabat en color blanc mate, RAL 9016. Lampara LED 940, flux
lluminos de 3499 lm, temperatura de color de 4000K, índex de reproducció cromàtica CRI >95, potencia 30 W i efi-
cacia lluminosa de 116.6 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, protecció contra impactos IK 04, índex de protec-
ción IP 20 y
clasificació energética A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH12FD01     1,000 u   Pantalla LED 60x 60 30W                                          238,33000 238,32908

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 250,46556

Costos indirectes........................... 4,00% 10,01862

Arrodoniment........................................................... -0,00418

TOTAL PARTIDA.................................................. 260,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EH12FD02     u   Pantalla LED 60x60 36W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo referencia LEDLLEDS7J1S8405G4 o equivalent, per en-
castar per sostres de perfilería v ista en T amb component òptic microprismatic per us en oficines SNOW /G3
LED840 36 W, 3770 lm, 220-240 V/50-60 Hz, 4,4 Kg, No Regulable, Color blanc. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH12FD02     1,000 u   Pantalla LED 60x 60 36W                                          59,65000 59,64977

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 71,78625

Costos indirectes........................... 4,00% 2,87145

Arrodoniment........................................................... 0,00230

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EH4LFD01     u   Projector orientable 32W                                        

Subministrament i instal·lació de projector LED QU II modelo QU II M o similar, de dimensions exteriors
85x119mm per inst·lalació en carril trifásic. No regulable FL 24º. Font de lum LED930 i potencia 32W. Temperatura
de color de 3.000K, CRI>90 i fluxe lluminos de 2786lm. Inclou mitjans aux iliars, treballs complementaris, material
de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 4,29050

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            18,40240 3,68048

BH4LFD01     1,000 u   Projector orientable 32W                                        67,37000 67,36974

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,00000 0,12000

Suma la partida........................................................ 75,46072

Costos indirectes........................... 4,00% 3,01843

Arrodoniment........................................................... 0,00085

TOTAL PARTIDA.................................................. 78,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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EH41FD02     m   Carril enllumenat                                               

Subministrament i instal·lació de carril electrificat trifasic blanc referencia VINXTS43003 o equivalent. Inclosa part
proporcional de tapa i connexió. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. To-
talment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 2,57430

A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            18,40240 2,20829

BH41FD02     1,000 m   Carril enllumenat                                               20,29000 20,28992

BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               12,89000 3,22249

BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,18000 0,59000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,80000 0,07200

Suma la partida........................................................ 28,95700

Costos indirectes........................... 4,00% 1,15828

Arrodoniment........................................................... 0,00472

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EH22FD02     u   Lluminaria lineal LED 1000mm                                    

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT LED840, referencia LLD0160100840124,
17W, 4000K, CRI>80, 1635 lm, 0,35Kg, 24 V DC.25 x  13 x  1.000 mm. Estructura luminosa para iluminación ar-
quitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado. Inclou part proporcional de font d'alimentació OL-LPV-150-24 y
accessoris d'instal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH22FD02     1,000 u   Lluminaria lineal LED 1000mm                                    51,22000 51,21980

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 63,35628

Costos indirectes........................... 4,00% 2,53425

Arrodoniment........................................................... -0,00053

TOTAL PARTIDA.................................................. 65,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EH22FD01     u   Lluminaria lineal LED 500mm                                     

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT LED840 referencia LLD0160050840124 o
equivalent, 8,5W, 4000K, CRI>80, 818 lm, 0,18Kg, 24 V DC.25 x 13 x  500 mm. Estructura luminosa para ilumi-
nación arquitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado. Inclou part proporcional de font d'alimentació
OL-LPV-150-24 y accessoris d'instal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 5,36313

A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            18,40240 4,60060

BH22FD01     1,000 1   Lluminaria lineal LED 500mm                                     31,14000 31,13988

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,00000 0,15000

Suma la partida........................................................ 41,25361

Costos indirectes........................... 4,00% 1,65014

Arrodoniment........................................................... -0,00375

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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EH22FD03     u   Lluminaria encastada LED 25W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalación encastada, marca Lledo model LINE 50 R referen-
cia LLD2962120840000BM o equivalent, acabado en color blanco mate. Lampara LED 840, fluxe lluminos de 2250
lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromatica CRI >80, potencia 25 W y eficacia luminosa
de 90 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índex de protecció IP 20 i clasifi-
cació energetica A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH22FD03     1,000 u   Lluminaria encastada LED 25W                                    146,53000 146,52943

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 158,66591

Costos indirectes........................... 4,00% 6,34664

Arrodoniment........................................................... -0,00255

TOTAL PARTIDA.................................................. 165,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EH22FD04     u   Lluminaria encastada LED 30W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalació encastada, marca Lledo model LINE 50 R referencia
2962150840000BM o equivalent, acabat en color blanc mate. Lampara LED 840, flujo luminoso de 2800 lm, tempe-
ratura de color de 4000 K, índex de reproducció cromática CRI >80, potencia 30 W i eficacia lluminosa de 93.3
lm/W. Tensió de
entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de protecció IP 20 i clasificació energética A++. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcio-
nament.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH22FD04     1,000 u   Lluminaria encastada LED 30W                                    166,21000 166,20936

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 178,34584

Costos indirectes........................... 4,00% 7,13383

Arrodoniment........................................................... 0,00033

TOTAL PARTIDA.................................................. 185,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EH22FD05     u   Lluminaria estructura LED 34W                                   

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo model ODL360 referencia LLD0360200830124 o equivalent,
IP20, LED830 de 34W 3.000 K amb font de llum LED830 de 34W, fluxe lluminos de 2.440 lúmens. Inclou font d'ali-
mentació OL-LPV-60-24. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 6,43576

A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            18,40240 5,52072

BH22FD05     1,000 u   Lluminaria estructura LED 34W                                   108,79000 108,78958

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,00000 0,18000

Suma la partida........................................................ 120,92606

Costos indirectes........................... 4,00% 4,83704

Arrodoniment........................................................... -0,00310

TOTAL PARTIDA.................................................. 125,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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EH22FD06     u   Lluminaria indirecta LED strip 11W/m                            

Subministrament i instal·lació de tira LED flex ible LED strip 11W/m IP67 24V 4000K referencia
VINLLD3528NW3024H o equivalent, muntada en perfil d'alumini amb difusor opal corestrip #12SA 2,5 OPAL o si-
milar. Inclosa part proporcional de font d'alimentació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fi-
xació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 5,36313

A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            18,40240 4,60060

BH22FD06     1,000 u   Lluminaria indirecta LED strip 11W/m                            70,39000 70,38973

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                10,00000 0,15000

Suma la partida........................................................ 80,50346

Costos indirectes........................... 4,00% 3,22014

Arrodoniment........................................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................................. 83,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EH13FD01     u   Lluminaria suspesa 30W                                          

Subministrament i col·locació de lluminaria marca Lledo model ICE LINE 2 LED referencia LLD2963150840095BM
o equivalent. UGR19 Versió S LED940 30W, 4000K, CRI>95, 2510lm, 3,7Kg, 220-240V/50-60 Hz., equip de fun-
cionament no regulable ,50x75x1502 mm. Estructura lluminosa LED lineal colocacio suspesa. Color blanco. Inclou
part proporcional de kit de connexionat referencia LLD29630000000BKV2, i peces de fixació i suspensió, referen-
cies LLD2063000000000 i LLD2049000000000. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació
i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 7,50838

A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            18,40240 6,44084

BH13FD01     1,000 u   Lluminaria suspesa 30W                                          192,54000 192,53926

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,90000 0,20850

Suma la partida........................................................ 206,69698

Costos indirectes........................... 4,00% 8,26788

Arrodoniment........................................................... -0,00486

TOTAL PARTIDA.................................................. 214,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EHB5ED71     u   Llum.estanca+leds <=70000h,rect.,l=1300mm,38W,4000lm,no regulabl

Llumenera estanca amb leds amb una v ida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W
de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbo-
nat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

A012H000     0,220 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,79035

A013H000     0,220 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 4,10926

BHB5ED71     1,000 u   Llum.estanca+leds <=70000h,rect.,l=1300mm,38W,4000lm,no
regulabl

90,04000 90,03965

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 99,07276

Costos indirectes........................... 4,00% 3,96291

Arrodoniment........................................................... 0,00433

TOTAL PARTIDA.................................................. 103,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

IMPINS144    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 718,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL INS04 PCI                                                             
APARTAT 1.5.1 Detecció                                                        
EM12A086     u   Central detecció incendis analògica p/8 bucles,199 elements p/bu

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i
matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de
zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

A012M000     1,800 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 36,00500

A013M000     1,800 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 30,94324

BM12A080     1,000 u   Central detecció incendis analògica p/8 bucles,199 elements p/bu 887,92000 887,91656

BMY12000     1,000 u   P.p.elements especials p/centrals detecció                      0,55000 0,55000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                66,90000 1,00350

Suma la partida........................................................ 956,41830

Costos indirectes........................... 4,00% 38,25673

Arrodoniment........................................................... 0,00497

TOTAL PARTIDA.................................................. 994,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EM132321     u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,senyal llu

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb se-
nyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,80067

A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 4,12577

BM132321     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,seny al llu 44,68000 44,67983

BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,50000 0,50000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 54,23977

Costos indirectes........................... 4,00% 2,16959

Arrodoniment........................................................... 0,00064

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG317224     m   Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x1,5mm2,col.tub                    

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció
2 x  1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,32661

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,28018

BG317220     1,020 m   Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x 1,5mm2                            0,80000 0,81600

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 1,43179

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05727

Arrodoniment........................................................... 0,00094

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EG21H71J     m   Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.

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

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,80565

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,93392

BG21H710     1,020 m   Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress. 2,16000 2,20319

BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,12000 0,12000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                1,70000 0,02550

Suma la partida........................................................ 4,08826

Costos indirectes........................... 4,00% 0,16353

Arrodoniment........................................................... -0,00179

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EM112110     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base encastar,en

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encas-
tar, encastat

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,80067

A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 4,12577

BM112110     1,000 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base encastar   42,34000 42,33984

BMY11000     1,000 u   P.p.elements especials p/detector                               0,30000 0,30000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 51,69978

Costos indirectes........................... 4,00% 2,06799

Arrodoniment........................................................... 0,00223

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EM112120     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de su-
perfície, muntat superficialment

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,80067

A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 4,12577

BM112120     1,000 u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície 37,37000 37,36986

BMY11000     1,000 u   P.p.elements especials p/detector                               0,30000 0,30000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                8,90000 0,13350

Suma la partida........................................................ 46,72980

Costos indirectes........................... 4,00% 1,86919

Arrodoniment........................................................... 0,00101

TOTAL PARTIDA.................................................. 48,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

IMPINS151    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 148,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.5.2 Extinció                                                        
EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,00056

A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 3,43814

BM313511     1,000 u   Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         61,70000 61,69976

BMY31000     1,000 U   P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/EXTINTO                                0,26000 0,26000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,40000 0,11100

Suma la partida........................................................ 69,50946

Costos indirectes........................... 4,00% 2,78038

Arrodoniment........................................................... 0,00016

TOTAL PARTIDA.................................................. 72,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,00056

A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 3,43814

BM312611     1,000 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            33,06000 33,05987

BMY31000     1,000 U   P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/EXTINTO                                0,26000 0,26000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,40000 0,11100

Suma la partida........................................................ 40,86957

Costos indirectes........................... 4,00% 1,63478

Arrodoniment........................................................... -0,00435

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EM31261K     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat su-
perficialment

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 8,00111

A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 6,87628

BM312611     1,000 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            33,06000 33,05987

BM3A1000     1,000 u   Armari p/ex tint.p/muntar superf.                                27,58000 27,57989

BMY31000     1,000 U   P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/EXTINTO                                0,26000 0,26000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                14,90000 0,22350

Suma la partida........................................................ 76,00065

Costos indirectes........................... 4,00% 3,04003

Arrodoniment........................................................... -0,00068

TOTAL PARTIDA.................................................. 79,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EM24FD02     u   Ruixador automàtic, bronze, fusible metàl·lic 57ºC, D=1/2´´, mun

Subministrament i instal·lació de ruixador automàtic, muntatge ocult en fals sostre, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 57ºC, resposta rapida, factor K80, de 1/2´´ de diàmetre. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012M000     0,330 h   Oficial 1a muntador                                             19,70717 6,50337

A013M000     0,330 h   Ajudant muntador                                                16,93664 5,58909

BM24FD02     1,000 u   Ruix ador automàtic, bronze, fusible metàl·lic 57ºC, D=1/2´´, mun 10,72000 10,71996

BMY24000     1,000 u   P.p.elements especials p/detec.-ex tint.automàt.                 1,26000 1,26000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                12,10000 0,18150

Suma la partida........................................................ 24,25392

Costos indirectes........................... 4,00% 0,97016

Arrodoniment........................................................... -0,00408

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EM237PCG     u   BIE-25,armari acer inox.,p/mànega+extintor+ polsador/alarma port

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inox idable per allotjament inde-
pendent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer inox idable
i v isor de v idre i porta per l'ex tintor d'acer inox idable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació ax ial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'ex tintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material aux iliar de conne-
x ió i muntatge

A012M000     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 30,00417

A013M000     1,500 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 25,78603

BM237PCG     1,000 u   BIE-25,armari acer inox .,p/mànega+ex tintor+ polsador/alarma port 229,21000 229,20911

BMY23000     1,000 u   P.p.elements especials p/boq.incendi                            0,51000 0,51000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                55,80000 0,83700

Suma la partida........................................................ 286,34631

Costos indirectes........................... 4,00% 11,45385

Arrodoniment........................................................... -0,00016

TOTAL PARTIDA.................................................. 297,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

B7DZD2C2     UT  Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de d

Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell metàl·lic amb
folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o
encastada amb cargols

B7D7-19Y6    1,000     Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de d 38,37222 38,37222

Suma la partida........................................................ 38,37222

Costos indirectes........................... 4,00% 1,53489

Arrodoniment........................................................... 0,00289

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

IMPINS152    pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 65,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.5.3 Senyalització                                                   
BH61U170     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-170, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent au-
toextingible,color blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega LED, 1 hora d'autonomía, per
instal·lació superficial de la serie CLASSICA, 170 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,  de la
serie SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Amb accessori per encastar a sostre ref. SGDE-CL. de
Sagelux o equivalent, totalment instal·lada incloent realització de forat a material ex istent.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,86784

BH619U005    1,000 u   Lluminària d'emergència, serie CLASSICA, SGCL-170, 170 lumens
de

16,02000 16,01994

FHU000001    1,000 u   Dispositiu per encastar a sostre la lluminària d'emergència, de 2,61802 2,61802

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,20000 0,09300

Suma la partida........................................................ 24,95366

Costos indirectes........................... 4,00% 0,99815

Arrodoniment........................................................... -0,00181

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

BH61U171     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-300, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent au-
toextingible,color blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càrrega LED, 1 hora d'autono-
mía, per instal·lació superficial de la serie CLASSICA, 300 lumens de flux , Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-300,
de la serie SAGELUX CLASSICA. Amb accessori per encastar a sostre ref. SGDE-CL. de Sagelux o equiva-
lent, totalment instal·lada incloent realització de forat a material ex istent.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,86784

BH619U006    1,000 u   Lluminària d'emergència, serie CLASSICA, SGCL-300, 300 lumens
de

21,26000 21,25992

FHU000001    1,000 u   Dispositiu per encastar a sostre la lluminària d'emergència, de 2,61802 2,61802

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,20000 0,09300

Suma la partida........................................................ 30,19364

Costos indirectes........................... 4,00% 1,20775

Arrodoniment........................................................... -0,00139

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EH61U170     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFICIE, serie CLASSICA, SGCL-170,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'alimentació a 230V c.a., 50Hz, i material envol-
vent autoextingible,color blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega LED, 1 hora d'autono-
mía, per instal·lació superficial de la serie CLASSICA, 170 lumens de flux , Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,
de la serie SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Totalment instal·lada.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,86784

BH619U005    1,000 u   Lluminària d'emergència, serie CLASSICA, SGCL-170, 170 lumens
de

16,02000 16,01994

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,20000 0,09300

Suma la partida........................................................ 22,33564

Costos indirectes........................... 4,00% 0,89343

Arrodoniment........................................................... 0,00093

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

BH61U176     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFÍCIE, serie CLASSICA, SGCL-300,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'alimentació a 230V c.a., 50Hz, i material envol-
vent autoextingible,color blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càrrega LED, 1 hora
d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie CLASSICA, 300 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe.
SGCL-300,  de la serie SAGELUX CLASSICA o equivalent. Totalment instal·lada.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,35486

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,86784

BH619U006    1,000 u   Lluminària d'emergència, serie CLASSICA, SGCL-300, 300 lumens
de

21,26000 21,25992

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                6,20000 0,09300

Suma la partida........................................................ 27,57562

Costos indirectes........................... 4,00% 1,10302

Arrodoniment........................................................... 0,00136

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EH61U023     u   Rètol   SUSPES DE SOSTRE, model VIR-S N,  sense connexió elèctri

Rètol   SUSPES DE SOSTRE,  sense connexió elèctrica, per instal·lació superficial suspesa de sostre de la serie
VIR model VIR-S N  de Daisalux o equivalent, totalment instal·lada amb part proporcional de despeces de mà d'o-
bra i rotulada segons implantació i plànol de senyalització.
Inclou  i rètol de sèrie a 1 cara.

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         21,45252 7,50838

A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            18,40240 6,44084

BH61U203     1,000 U   Rètol   SUSPES DE SOSTRE, model VIR-S N,  sense connex ió
elèctri

74,57000 74,56971

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                13,90000 0,20850

Suma la partida........................................................ 88,72743

Costos indirectes........................... 4,00% 3,54910

Arrodoniment........................................................... 0,00347

TOTAL PARTIDA.................................................. 92,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

IMPINS153    PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 61,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL INS05 TELECOMUNICACIONS                                               
EP74SE11     u   Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x800mm,1 comp.,a/por

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x  amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de v idre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa,
amb rodes,  col.locat.
Inclou els segünets:

3 Uts. Safata fixa 19 1U perforada P800
8 Uts. Panell 1U guia fils 4 anelles
1 Ut. Placa obturació entrada cables
2 Uts. Regleta amb 6 preses schucko amb Magnetotèrmic
1 Ut. Caràtula 1U 19P interruptor + termòstat
1 Ut  Entrada cables amb 3 ventiladors

A012M000     3,250 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 65,00903

A013M000     3,250 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 55,86974

BP74SE11     1,000 UT  Armari peu metàl.+bastid.rack
19´´,42U,2000x 600x 800mm,1comp./por

860,27000 860,26667

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                120,90000 1,81350

Suma la partida........................................................ 982,95894

Costos indirectes........................... 4,00% 39,31836

Arrodoniment........................................................... 0,00270

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.022,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EP7Z1D58     u   Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 F/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cablesfi

Panell integrat fix , equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

A012M000     2,500 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 50,00694

A013M000     2,500 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 42,97672

BP7Z1D58     1,000 u   Panell int.fix ,24 RJ45 cat.6 F/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cables  96,51000 96,50963

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                93,00000 1,39500

Suma la partida........................................................ 190,88829

Costos indirectes........................... 4,00% 7,63553

Arrodoniment........................................................... -0,00382

TOTAL PARTIDA.................................................. 198,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EP74U021     Ut  Electrónica WIFI amb Punts d'acces WI-FI, accessoris.           

Electrónica de Xarxa per Punts d'acces WI-FI amb els accessoris següents:
   -1ut. Controladora Wireless amb llicència de fins a 25 APs, model 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses
o equivalent.
   -1ut.Power Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series o equivalent.

A012K000     4,500 h   Oficial 1a Instal·lacions de telecomunicacions                  x   1,02 11,73449 53,59728

A013K000     4,500 h   Ajudant especialista en instalacions de telecomunicacions       x   1,02 10,15860 46,39941

BP74U013     1,000 u   Controladora Wireless amb llicència de fins a 25 APs, model 2504 2.279,19000 2.279,19118

BP74U016     7,000 u   Pow er Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series                   52,28000 365,95860

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                100,00000 1,50000

Suma la partida........................................................ 2.746,64647

Costos indirectes........................... 4,00% 109,86586

Arrodoniment........................................................... -0,00233

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.856,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EP74U022     ut  Punts d'accés d'interior amb antenes internes                   

Subministrament i instal·lació de punt d'accés d'interior amb antenes internes, model Aironet 1602: 802.11a/g/n
Ctrlr-based AP, Int Ant, E Reg Domain o equivalent.

A012K000     0,350 h   Oficial 1a Instal·lacions de telecomunicacions                  x   1,02 11,73449 4,16868

A013K000     0,350 h   Ajudant especialista en instalacions de telecomunicacions       x   1,02 10,15860 3,60884

BP74U014     1,000 u   Punts d'accés d'interior amb antenes internes                   243,90000 243,89906

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,80000 0,11700

Suma la partida........................................................ 251,79358

Costos indirectes........................... 4,00% 10,07174

Arrodoniment........................................................... 0,00468

TOTAL PARTIDA.................................................. 261,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EG61U001     u   Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rac

Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rack entre Us.Totalment connexionat elèctricament.

A012H000     0,050 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 1,08872

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,93392

BG62U005     1,000 u   Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rac 40,17000 40,16984

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                2,00000 0,03000

Suma la partida........................................................ 42,22248

Costos indirectes........................... 4,00% 1,68890

Arrodoniment........................................................... -0,00138

TOTAL PARTIDA.................................................. 43,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,225 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,89922

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DFGP0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 600mm                       18,26000 18,25993

BGY2ABP1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=600mm,s/sup.h 7,91000 7,90997

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 33,28478

Costos indirectes........................... 4,00% 1,33139

Arrodoniment........................................................... 0,00383

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,225 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 4,89922

A013H000     0,113 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 2,11066

BG2DFGK0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 400mm                       13,56000 13,55995

BGY2ABK1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=400mm,s/sup.h 6,42000 6,41998

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                7,00000 0,10500

Suma la partida........................................................ 27,09481

Costos indirectes........................... 4,00% 1,08379

Arrodoniment........................................................... 0,00140

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,175 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 3,81050

A013H000     0,088 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 1,64370

BG2DFGF0     1,000 m   Safata reix a acer galv .calent,100mmx 200mm                       9,39000 9,38996

BGY2ABF1     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv .calent ample=200mm,s/sup.h 3,50000 3,49999

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                5,50000 0,08250

Suma la partida........................................................ 18,42665

Costos indirectes........................... 4,00% 0,73707

Arrodoniment........................................................... -0,00372

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

Tub flex ible 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 tòx ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x   1,02 21,45252 0,34839

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x   1,02 18,40240 0,37357

BG22H710     1,020 m   Tub flex ible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baix a emissió f 0,58000 0,59160

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,70000 0,01050

Suma la partida........................................................ 1,32406

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05296

Arrodoniment........................................................... 0,00298

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EP434A50     m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefi-
na i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 0,30004

A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x   1,02 16,93664 0,25786

BP434A50     1,050 m   Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina, 0,72000 0,75600

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                0,60000 0,00900

Suma la partida........................................................ 1,32290

Costos indirectes........................... 4,00% 0,05292

Arrodoniment........................................................... 0,00418

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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EP7382J3     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,220 h   Oficial 1a muntador                                             x   1,02 19,70717 4,40061

BP7382J3     1,000 u   Presa seny al,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp 18,94000 18,93993

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                4,40000 0,06600

Suma la partida........................................................ 23,40654

Costos indirectes........................... 4,00% 0,93626

Arrodoniment........................................................... -0,00280

TOTAL PARTIDA.................................................. 24,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EP73U005     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 7Ft, de col

Subministrament de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 7Ft, de color blau ref.CPCSSZ2-02F007
o equivalent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EP73U006     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 10Ft, de co

Subministre i instal·lació  de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 10Ft, de color blau
ref.CPCSSZ2-02F010 o equivalent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

IMPINS05     PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 267,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL INS06 SANEJAMENT                                                      
ED111B21     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN40mm               

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

A012J000     0,360 h   Oficial 1a lampista                                             21,45252 7,72291

A013J000     0,180 h   Ajudant lampista                                                18,40240 3,31243

%NAAA00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,00000 0,16500

BD13129B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació
B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en

0,79643 0,99554

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,64392 0,64392

BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,00848 0,00848

Suma la partida........................................................ 12,84828

Costos indirectes........................... 4,00% 0,51393

Arrodoniment........................................................... -0,00221

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
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ED15B771     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN110                

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclosa connexió a xarxa ex istent

A012J000     0,360 h   Oficial 1a lampista                                             21,45252 7,72291

A013J000     0,180 h   Ajudant lampista                                                18,40240 3,31243

BD13177B     1,400 m   Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 2,36000 3,30399

BDW3B700     0,330 m   Accessori genèric per a tub de PVC de D=110mm                   4,78000 1,57739

BDY3B700     1,000 m   Element de muntatge per a tub de PVC-U de D=110mm               0,07000 0,07000

%NAAA00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                16,00000 0,24000

Suma la partida........................................................ 16,22672

Costos indirectes........................... 4,00% 0,64907

Arrodoniment........................................................... 0,00421

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

ED11DH01     m   Tub PVC flexible D20mm                                          

Subministre i col·locació de tub de goma PVC cristal o similar, de 20mm de diàmetre, flex ible unicapa, fabricat per
extrusió en v inil transparent plastificat. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i conne-
x ió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012J000     0,360 h   Oficial 1a lampista                                             21,45252 7,72291

A013J000     0,180 h   Ajudant lampista                                                18,40240 3,31243

BD13DH01     1,250 m   Tub PVC flex ible D20                                            1,31000 1,63749

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,00000 0,16500

Suma la partida........................................................ 12,83783

Costos indirectes........................... 4,00% 0,51351

Arrodoniment........................................................... -0,00134

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

ED11DH02     m   Desguàs aparell climatització                                   

Subministrament de desguàs per evacuació de condensats d'aparell de climatització amb tub de polipropilè de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

A012J000     0,360 h   Oficial 1a lampista                                             21,45252 7,72291

A013J000     0,180 h   Ajudant lampista                                                18,40240 3,31243

BD136170     1,250 m   Tub PP paret tricapa,ev acua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic    2,99000 3,73749

BDW3E100     1,000 u   Accessori genèric p/tub PPD=32mm                                1,79000 1,78999

BDY3E100     1,000 u   Element de munt.p/tub PPD=32mm                                  0,02000 0,02000

A%AUX00150   1,500 %   Medis aux iliares                                                11,00000 0,16500

Suma la partida........................................................ 16,74782

Costos indirectes........................... 4,00% 0,66991

Arrodoniment........................................................... 0,00227

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

IMPINS06     PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 41,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL INS07 SANITARIS                                                       
20INS01      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Meridian                          

Inodor tipus Roca Meridian o similar. Inclou tassa mural en blanc, seient i tapa de caiguda esmorteïda blanc. Col.lo-
cat i connectat a desguàs. Inclou referències:
A34224C00U
A341242000
A8012AC004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida
completament acabada, provada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 453,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

20INS02      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Acces                             

Inodor tipus Roca Acces de tanc baix  per a mobilitat reduïda compost per tassa amb sortida vertical amb joc de fi-
xació, tanc d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega amb dos polsa-
dors de 6 / 3L, seient amb cèrcol obert i tapa amb frontisses de acer inox idable. Color blanc. Col.locat i connectat a
desguàs. Inclou referències:
A342237000
A341231000
A801230004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida
completament acabada, provada i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 495,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

20INS03      UT  Sub. i col. urinari tipus Urimat eco ceramic                    

Urinari ceràmic sec no químic, subministrat, muntat i connectat a desguàs. Inclou:
1ud urinari Urimat eco ceramic o similar, de 385x360x700mm, Ref. 12.201-AT
1ud kit d'instal.lació i fixació a la paret i kit de desguàs amb colze de 90 a 50mm, sifó i reixeta.
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en
funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 444,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

20INS04      UT  Sub. i col. rentamans tipus Roca Prisma 60x45x13 blanc          

Rentamans mural de porcellana col.locat, connectat a desguàs i amb aixeteria instal.lada. Comprèn:
1ud Rentamans Roca Prisma 60x45x13cm o similar. Blanc, amb desguàs de vas cromat. Ref. A327546000
1ud Aixeteria Roca Instant Cromada, amb polsador temporitzat i antivandàlica. Ref. A5A4277C00
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en
funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 176,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

20INS05      UT  Conjunt barres accessibilitat                                   

Barres d'accessibilitat muntades.
1ud Barra recta d'acer lacat de 68cm de longitud Roca Acces comfort Ref. A816928001
1ud Barra abatible d'acer lacat de 80cm de longitud Roca Acces comfort Ref. A816933001
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en
funcionament.
Notes de col.locació d'elements accessibles:
Barra recta col.locada paral.lela a terra. Alçada de punt inferior 70cm
Barra abatible a 35cm de l'eix  del tanc de l'inodor. Alçada de punt inferior 70cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 232,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

IMPINS07     PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL INS08 ACCESSORIS SANITARIS                                            
200301       UT  Porta rotlles amb pany i visor de contingut, d'acer inoxidable, 

Porta rotlles amb pany i v isor de contingut, d'acer inox idable, per a rotlle d. max230mm. Col·locat

A0140000     0,319 h   Manobre                                                         18,40240 5,87037

E2003        1,000 UT  Porta rotlles amb pany  i v isor de contingut, d'acer inox idable, 31,23833 31,23833

Suma la partida........................................................ 37,10870

Costos indirectes........................... 4,00% 1,48435

Arrodoniment........................................................... -0,00305

TOTAL PARTIDA.................................................. 38,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

200302       UT  Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox. 240

Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox. 240x265x210mm, d'acer inox idable acabat mate
o brillant. Col·locat

E2002        1,000 UT  Assecamans per a lav abo amb sensor elèctric, de mides aprox . 240 108,04209 108,04209

A0140000     0,319 h   Manobre                                                         18,40240 5,87037

Suma la partida........................................................ 113,91246

Costos indirectes........................... 4,00% 4,55650

Arrodoniment........................................................... 0,00104

TOTAL PARTIDA.................................................. 118,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

200303       UT  Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i visor de cont

Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i v isor de contingut, de dimensions aprox. 120x200x123mm
en acer inox idable, de capacitat 1200ml. Col·locat

E2001        1,000 UT  Dispensador de sabó amb pany , sistema antigoteig i v isor de cont 42,26114 42,26114

A0140000     0,319 h   Manobre                                                         18,40240 5,87037

Suma la partida........................................................ 48,13151

Costos indirectes........................... 4,00% 1,92526

Arrodoniment........................................................... 0,00323

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SIS CÈNTIMS

200304       UT  Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix.   

Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix . Col·locat

E1004        1,000 UT  Mirall antiv andàlic de dimensions 700x 500mm i 1,2mm de gruix .   94,81000 94,80963

A0140000     0,462 h   Manobre                                                         18,40240 8,50191

Suma la partida........................................................ 103,31154

Costos indirectes........................... 4,00% 4,13246

Arrodoniment........................................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................................. 107,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

IMPINS08     PA  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL INS09 LEGALITZACIONS                                                  
ELECTRIC     u   Legalització instal·lació elèctrica segons el REBT              

Legalització instal·lació elèctrica general del local segons el REBT 842/2002, amb projecte tramitat davant organis-
me corresponent. Inclou abonament de taxes corresponents i resolució d'esmenes detectades per empresa d'ins-
pecció amb presentació de pertinent documentació de resolució d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de memò-
ria i documentació en paper i format digital.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.267,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

CLIMA        u   Legalització instal·lació de climatització segons el RITE       

Legalització instal·lació tèrmica general del local segons segons el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en edificis
RD 1027/2007, amb projecte tramitat davant organisme corresponent. Inclou abonament de taxes corresponents i
resolució d'esmenes detectades per empresa d'inspecció amb presentació de pertinent documentació de resolució
d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de memòria i documentació en paper i format digital.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.485,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

PCI          u   Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incend

Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incendis general del local segons segons el Reglament
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RD 513/2017, amb projecte tramitat davant organisme corresponent.
Inclou abonament de taxes corresponents i resolució d'esmenes detectades per empresa d'inspecció amb presenta-
ció de pertinent documentació de resolució d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de memòria i documentació en
paper i format digital.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.409,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Pres)
IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS                                               
K2RA7581     M3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-
ció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7581     0,170 t   deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre 76,26000 12,96415

Suma la partida........................................................ 12,96415

Costos indirectes........................... 4,00% 0,51857

Arrodoniment........................................................... -0,00272

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E2R54269     M3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càr-
rega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800     0,179 h   Camió per a transport de 12t                                    33,18702 5,94048

Suma la partida........................................................ 5,94048

Costos indirectes........................... 4,00% 0,23762

Arrodoniment........................................................... 0,00190

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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2.3 PRESSUPOST





IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL OC OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                     

E0101        UT  Retirada puntual d'instal·lacions                               

Retirada puntual d'instal·lacions, amb mitjans mecànics, i càrrega de
runa sobre camió o contenidor. Inclou transport de runes dins la pròpia
obra, taxes i transport a abocador.

1,000 296,54 296,54

E0104        UT  Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor, de

Obertura de forat en parament vertical de badalot d'ascensor de fà-
brica de ceràmica de 15cm de gruix, de mides 50x40cm, amb mitjans
mecànics i manuals, inclou col·locació de llinda amb perfil metàl·lic ti-
pus HEB100 i remat de tot el perímetre. Inclosa la retirada de la runa i
la seva càrrega a camió o contenidor, transport dins la pròpia obra,
taxes i transport a abocador.

10,000 155,22 1.552,20

E0105        UT  Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de

Obertura de portal en paret de fàbrica de maó ceràmic de 30cm de
gruix, de dimensions 90x210cm,  col·locació de llinda amb perfil me-
tàl·lic HEB100 i p.proporcional d'apuntalament. Amb mitjans manuals i
mecànics, i càrrega de runa sobre camió o contenidor, Inclou trans-
port de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

2,000 254,18 508,36

E0106        UT  Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó c

Desplaçament d'obertura per a porta en paret de fàbrica de maó ce-
ràmic. Inclou les següents feines:
- Tapiat d'obertura amb maó ceràmic agafat amb morter de ciment,
de mides aproximades 110x220cm i gruix del parament de 30cm
- Enderroc parcial de paret de fàbrica de maó ceràmic de 15cm de
gruix amb mitjans manuals, de mides aproximades 220x220cm
- Apuntalament, subministrament i col·locació de llinda amb perfil me-
tàl·lic HEB100, inclòs daus de formigó
- Arrebossat i repassos per a deixar la partida completament acaba-
da, per a posterior col·locació de porta
 - Inclou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a abo-
cador.

1,000 440,57 440,57

E0107        UT  Tapiat d'obertura existent en paret de fàbrica de maó ceràmic de

Tapiat d'obertura existent en paret de fàbrica de maó ceràmic de
30cm de gruix, amb maò ceràmic agafat amb morter de ciment. inclòs
repàs d'arrebossat/enguixat. Mides de portal 90x220cm

1,000 211,82 211,82

E0108        UT  Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix

Enderroc de paret d'obra de fàbrica de ceràmica de 15cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.  In-
clou transport de runes dins la pròpia obra, taxes i transport a aboca-
dor.

8,000 21,18 169,44

IMP01        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 54,04 54,04
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I 3.232,97
SUBCAPITOL 02 COBERTES                                                        

E0102        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 200x120     

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions 200x120cm. Inclou transport de runes dins
la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

2,000 271,12 542,24

E0103        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent de 120x180     

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions 120x80cm. Inclou transport de runes dins
la pròpia obra, taxes i transport a abocador.

4,000 237,23 948,92

E0109        UT  Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans me

Obertura de forat en coberta metàl·lica existent, amb mitjans mecà-
nics i manuals, de dimensions circulars de d.450mm. Inclòs remat amb
tela asfàltic autoprotegida. Inclou transport de runes dins la pròpia
obra, taxes i transport a abocador.

2,000 39,14 78,28

E0202        ML Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:                

Remat de sòcol de lluernaris de coberta. Inclou:
 - Remat lateral amb panell rígid tipus Durock energy SP o similar, de
U=0,037 W/m2K
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb lluernari, amb tela as-
fàltica autoprotegida
 - Impermeabilització de trobada de sòcol amb la coberta existent,
amb tela asfàltica autoprotegida
 - Remat amb xapa d'acer galvanitzat, amb dos plecs , i de desenvolu-
pament màxim 30cm.
Segons plànols detalls

28,800 104,64 3.013,63

E4435111C    kg  Acer S275JR,p/estructura suport lluernaris                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica suport
per lluernaris en coberta, per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxi-
dant, col·locat a l'obra

290,400 3,72 1.080,29

LLUERNARI1   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 1302x2216mm         

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics
4070DGpc o similar, de dimensions exteriors 1.302x2.216mm, amb cú-
pula en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de
pont tèrmic i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
Referència planilles MA-05

2,000 1.147,25 2.294,50

LLUERNARI2   UT  Sub. i col. lluernari tipus Lledó Sunoptics 997x997mm           

Subministrament i col·locació de lluernari tipus Lledó Sunoptics
4070DGpc o similar, de dimensions exteriors 997x997mm, amb cúpula
en doble capa policarbonat, marc d'alumini amb trencament de pont
tèrmic i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm. de 30cm d'alçària
referència planilles MA-06

4,000 1.104,96 4.419,84

IMP02        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1,000 210,43 210,43

TOTAL SUBCAPITOL 02 COBERTES ............................. 12.588,13
SUBCAPITOL 03 ESTRUCTURA DE  SUPORTACIÓ                                       

E3001        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/41 de
2500mm compost per 1 ut. superior de 500mm i 1 ut inferior de
2000mm, uits mitjançant sistema d'empresillat fixat mitjançant dues
varilles roscades tipus M10 ZN de 400mm, fixant el sistema mitjançant 2
ut.  rosques martell M10, 4 ut de placa de bloqueig Varifix C41, 4 ut d'a-
randela plana M10, 4 ut rosca hexagonal M10 i 1 ut de placa d'unió
premontada,

148,000 32,26 4.774,48

E3002        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/41 de
3600mm compost per 2 ut superior de 500mm i 1 ut inferior de 2660mm,
units mitjançant sistema empresillat fixat mitjançant 4 varilles rosca-
des M10 ZN de 400mm, fixant el sistema al carril superior mitjançant 4
ut de rosca martell M10, 8 ut de plaques de bloquig Varifix C41, 8ut d'a-
randela plana M10 i 8 ut de rosca hexagonal M10.

69,000 33,87 2.337,03

E3003        Ut  Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/

Sistema de suportació tipus WURTH, mitjançant carril varifix 41/128  de
12000mm, empresillat a l'encavallada existent mitjançant carril C41
amb totes les unions entre carrils resoltes mitjançant rosca martell
M10, arandela plana M10, rosca hexagonal M10, amb un rendiment de
20 ut/Unitat de muntatge, les unions estaran realitzades mitjançant va-
rilla roscada M10 de 2000mm. en el cas de la presilla i mitjançant car-
gol hexagonal M10 x80 en el cas de les unions entre carrils.

10,000 373,60 3.736,00

IMP03        Ut  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 184,24 184,24

TOTAL SUBCAPITOL 03 ESTRUCTURA DE 
Ó

11.031,75
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 04 DIVISÒRIES I CEL RAS                                            
APARTAT 03A ENVANS I TRASDOSSATS                                            

E83E6YHB     M2 Trasdossat 13+13+70 doble capa LM 67mm arriostrat, en façanes   

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 150mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm
de gruix, fixades mecànicament, i aïllament amb 2 plaques de llana mi-
neral de roca de 67mm de gruix, de conductiv itat tèrmica 0,035
w/m2k, la interior amb làmina de paper kraft. Arriostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

203,890 29,32 5.978,05

E83E6YHC     M2 Trasdossat 13+13+70 una capa LM 67mm arriostrat,                

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 100mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm
de gruix, fixades mecànicament, i aïllament amb 1 placa de llana mi-
neral de roca de 67mm de gruix, de conductiv itat tèrmica 0,035
w/m2k, amb paper kraft. Arriostrat a mitja llum.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

46,920 26,16 1.227,43

E83E54HC     M2 Trasdossat 15+70 doble capa LM 67mm arriostrat                  

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb dues plaques de llana mineral de 67 mm de gruix, e conductiv itat
tèrmica 0,035 w/m2k .
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament
de juntes Q1

Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

Instal·lat segons les normes UNE 102043

120,100 19,09 2.292,71
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E6523A4B     m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /600mm(70mm),1xA(15 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'en-
và de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en ca-
da cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mine-
ral de roca de 67mm de gruix, de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W-
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

156,300 30,71 4.799,97

E65264DY     M2 ENVÀ 68dB: 15+15+70+15+70+15+15                                 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix, amb un
gruix total de l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil cada 600 mm
de 70 mm d'amplària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 2 pla-
ques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fi-
xades mecànicamen, una placa intermitja tipus estàndard (A) de
15mm de gruix,  i aïllament de 2 plaques de llana mineral de roca de
67mm de gruix de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes interiors Q2, i les interiors Q1.

Altura màxima en m: 6,20m
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 68db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

439,560 64,81 28.487,88

E65266AY     M2 ENVÀ 59dB: 15+15+15+70+15+15+15                                 

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla tipus
High Stil amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix,
amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants tipus High Stil cada
600 mm de 70 mm d'amplària i canals t ipus High Stil de 70 mm d'amplà-
ria, 3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca  de 67mm de gruix i de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, ban-
da estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades
amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell
d'acabat de tractament de juntes exteriors Q2, i les interiors Q1

Altura màxima en m:6,20
Aïllament acústic al soroll aeria en dB(A): 59db(A)

Instal·lat segons les normes UNE 102043

747,983 59,20 44.280,59

E03A01       ML Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix amb xapa gre

Suplement per trobada/entrega d'envà de cartró guix amb xapa gre-
cada metàl·lica de coberta. Formació de talls a les plaques i/o estruc-
tura per a deixar l'envà completament atracat amb la coberta.

70,200 2,97 208,49
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E03A02       ML Folrat jàssera perimetral a 3 cares                             

Metre lineal de folrat de jàssera a tres cares amb cartró guix, de de-
senvolupament  60+70+50cm. Amb estructura senzilla normal amb per-
fileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants de 48mm d'amplària i
canals de 48mm d'amlpària, 1 placa estàndar tipus PLACO BA15, fixa-
des mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca.
Completar informació de partida amb detalls dels plànols. Tractament
d'acabat de juntes Q1.

64,000 55,28 3.537,92

E03A03       UT  Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de c

Subministrament i col·locació reforç de fusta interior envà de cartró
guix per a penjar sanitaris/equipament

34,000 3,85 130,90

IMP03A       PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 1.545,93 1.545,93

TOTAL APARTAT 03A ENVANS I TRASDOSSATS.......... 92.489,87
APARTAT 03B CEL RAS                                                         

E844326A     m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),pasta i cargoleria directe s/estruc

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), fixada directament
sota coberta amb tocs de guix i fixacions mecàniques. Sostre penjat a
5,65m d'alçària. Tractament de juntes Q1.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

202,468 22,57 4.569,70

E8443260     m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer gal-
vanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a mà-
xim. Alçària de supensió entre 2 i 3m. Tracatament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

95,230 29,89 2.846,42

E8442102     m2 Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=9,5mm, sistema

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat v inílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat v ist format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada 2 m i fixats al sostre mitjançant va-
reta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats for-
mant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim i alçària de supensió entre 2 i 3m.

Instal·lat segons les normes UNE 102043

61,470 17,22 1.058,51
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E03B01       M2 Cel ras tipus Armstrong Perla OP 0.95 60x60cm fonoabsorbvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Perla
OP 0.95 Tegular de 600x600x15mm (ref. BP5173M4A) o equivalent, en
color blanc. La absorció acústica serà de 0,95 (H) aW d'acord amb la
EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354 , aïllament acústic de 25 dB i
reducció acústica directa de 12 dB. reflexió a la llum del 86% i les pla-
ques tindran una resistència a la humitat del 95%, reacció al foc EEA -
Euroclass A1. Amb perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de
24mm (color blanc estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils se-
cundaris tipus Prelude 24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm.
Penjat cada 2000mm

286,980 27,96 8.023,96

E03B02       m2 Cel ras tipus Armstrong Neeva negro 60x60cm fonoabsorvent       

Sistema de fals sotre registrable de fibra mineral tipus Armstrong Nee-
va colortone Negro, 600x600x15mm (ref. BP2695M4GBK) o equivalent,
en color negre. L'absorció acústica serà de 1,00 (H) aW d'acord amb al
EN ISO 11654, assajat segons la norma EN ISO 354, d'aïllament acústic
24 dB i reducció acústica directe de 12 dB. Les plaques tindran una re-
sistència a la humitat del 95%, reacció al foc EEA - Euroclass A1. Amb
perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de 24mm (color blanc
estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils secundaris tipus Prelude
24 TL2, que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm

147,360 33,05 4.870,25

E03B03       M2 Cel ras tipus Armstrong Optima vector 120x60cm fonoabsorvent    

Sistema de fals sostre registrable de fibres minerals tipus Armstrong Op-
tima Vector 1200x600x22mm o equivalent, en color blanc. L'absorció
acústica serà de 1.00 (H) aW d'acord amb la ISO EN ISO 11654, assajat
segons la EN ISO 354, d'aïllament acústic 25 dB, reflexió de la llum 87%.
les plaques tindran una resistència a la humitat del 95 %, reacció al foc
EEA-Euroclass A2-s1, d0. Amb perfileria perimetral Axiom Transit ion Vec-
tor BPT3210 que perimetralment realitzarà una transició entre safates i
cel ras de cartró guix ocult, transversalment s'instalaran perfils secun-
daris t ipus Prelude 24 TL2 de 600mm 1200mm per modulació del siste-
ma.

5,040 47,45 239,15

E03B04       M2 Cel ras tipus Armstrong Ultima SL2 de 150x300cm fonoabsorvent   

Sistema de fals sostre registrable de fibra mineral amb equilibri acústic
tipus Armstrong Ultima + SL2, de 1500x300x19mm (ref. BP7706M4) o
equivalent, en color blanc. L'absorció acústica serà de 0,65 (H) aW
d'acord amb al EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354, d'aïllament
acústic de 40 dB i reducció acústica directa de 18 dB, i reflexió de la
llum del 87%. Les plaques tindran una resistència a la humitat del 95%,
reacció al foc EEA-Euroclass A2-S1, d0. Instalat amb perfileria tipus Pre-
lude 24 Sixty2 separats en paral·lel 1500mm, penjat cada 2000mm, i
perfil rigiditzador entre safates t ipus BPCZ41494J de 1500mm per man-
tenir la planeïtat i instal·lació de separador tipus BPC180L1500 de
1500mm per mantenir en paral·lel la instal·lació.

70,650 36,43 2.573,78

E03B05       ML Faixa perimetral                                                

Faixa perimetral de cartró guix en cel ras, amb amb plaques de guix la-
minat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afi-
nada (BA), entramat d'acer galvanitzat, de 120cm d'ample com a mà-
xim.Penjat cada 2m

251,400 26,90 6.762,66
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E03B06       ML Cortiner de cartró guix                                         

Formació de cortiner de cartró guix

11,500 15,25 175,38

E03B07       ML Folrat de jàssera de sostre                                     

Formació de folrat de jàssera de sostre, amb plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat. Folrat a tres cares, de desenvolupa-
ment 160+45+160cm i dos arestes exteriors.Part proporcional de pasta
i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils
perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

23,000 128,99 2.966,77

E03B08       M2 Formació de tabica de cartró guix en lluernaris                 

Formació de tabica de cartró guix en lluernaris, inclòs inclinació fins a
30º, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat de
70mm, penjat d'estructura de suportació amb varetes roscades. Part
proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda
estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de
juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

72,120 30,36 2.189,56

E03B09       M2 Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell de cel ras 

Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos,
amb placa de cartró guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Part pro-
porcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda es-
tanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat de tractament de
juntes Q2

Instal·lat segons les normes UNE 102043

52,200 18,64 973,01

E03B10       ML Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de ca

Formació d'aresta de remat de cel ras, amb retorn de placa de cartró
guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afi-
nada (BA), de 10cm d'alçària.

8,000 17,96 143,68

E03B11       ML Perfil de remat Armstrong                                       

Remat perimetral amb perfil t ipus AXIOM de 50mm (Ref. BP524206G) o
equivalent, en color blanc. Instal·lat com a remat entre tabiques de
lluernari i fals sostre.

26,400 16,95 447,48

IMP03B       pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 643,27 643,27

TOTAL APARTAT 03B CEL RAS ................................... 38.483,58

TOTAL SUBCAPITOL 04 DIVISÒRIES I CEL RAS............ 130.973,45
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SUBCAPITOL 05 PAVIMENTS                                                       
E0402        M2 Repàs i nivellació de paviment de terratzo actual               

Repàs i nivellació de paviment de terratzo existent i regularització de
superfícies prev ia aplicació de paviment de PVC

365,610 2,97 1.085,86

E9Z2A100     m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.                   

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

311,870 11,42 3.561,56

E93A14E0     m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:4                    

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4

24,640 7,78 191,70

E9DC1J3B     m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), antilliscant classe II, de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

24,640 35,75 880,88

E9U7A0A1     ml  Sòcol de fusta de pi, lacat blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat

Sòcol de fusta de pi acabat lacat en blanc, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb tacs d'expansió i cargols

366,100 10,24 3.748,86

E0403        m2 Paviment vinílic tipus Taralay impression confort 48            

Subministrament i instal·lació de paviment v inílic en rotlle t ipus Taralay
Impression confort 48 cemento genova (Ref. 3475710378423) de la ca-
sa Gerflor, o equivalent, inclòs prèv ia capa d'imprimació i pasta allisa-
dora de la casa Mapei Iberica, tipus Ultraplam i cordó de soldadura de
Gerflor. Aïllament al soroll d'impacte=19dB

365,610 30,58 11.180,35

IMP05        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 338,86 338,86

TOTAL SUBCAPITOL 05 PAVIMENTS ........................... 20.988,07
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SUBCAPITOL 06 REVESTIMENTS                                                    
E81121E2     m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

31,500 15,88 500,22

E81131E2     m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

64,750 17,31 1.120,82

E8241235     m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu alt,16-25p/m2,col.adhe

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

132,600 35,24 4.672,82

E865G385A    m2 Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densi-
tat, ranurat i perforat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc mínim C-s2, d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida,
amb vel acústic a la cara no v ista, amb un coeficient global d'absor-
ció acústica 0.53, segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc
B-s2,d0, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta de
pi, en parament vertical, amb llates de 45x45 mm, col·locades cada
60 cm i fixades mecànicament, amb aïllament amb placa semirígida
de llana mineral de conductiv itat tèrmica = 0,037W/mK i de 45 mm de
gruix, tipus ´´Arena basic 45 d'Isover´´ o equivalent col·locada a la ca-
ra posterior. Inclòs medis auxiliars, acabats laterals, inferiors i superiors i
cantells, vols de portes i altres.
RV AC 01

104,755 62,61 6.558,71

E865G385B    m2 Revest.vert.,h>3m,tauler fibres fust.MDF,g=16mm,d>650kg/m3,p/amb

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densi-
tat,  per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc mínim C-s2,
d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida,  col·locat  directa-
ment sobre envà de pladur. Inclòs medis auxiliars, acabats laterals, in-
feriors i superiors i cantells, vols de portes i altres.
RV AC 02

47,150 52,71 2.485,28

E8656CH5     M2 Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P

Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P2
E1, comportament al foc mínim C-s2-d0, gruix de 13,5 mm, color i super-
fície a definir, format per nucli aglomerat P2 i cares exteriors laminat
d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF fixats mecànicament
al parament i utilitzant sistema de fixació ocult amb adhesiu estructu-
ral de la casa Soltec o equivalent. RVF 06, RVF 07 i RVF 08

84,000 77,00 6.468,00
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E8656CH6     M2 Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Supe

Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Super-
front 1 B1 E1 (B-s1-d0), gruix de 14,3 mm, color a definir i superfície Su-
per Gloss SG, format per panell sandwich amb nucli aglomerat B1 i ca-
res exteriors laminat d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF
fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema de fixació ocult
amb adhesiu estructural de la casa Soltec o equivalent.

10,200 79,17 807,53

E0501        m2 Revestiment vertical vinílic tipus Mag-rite projectable de Vesco

Revestiment vertical v inílic t ipus Mag-rite projectable de Vescom, v i-
nil pigmentat amb pols de ferro.

47,400 127,09 6.024,07

E83KC740A    ml  Remat interior sòcol lluernaris amb panell composite, de 45cm mà

Remat interior per a lluernari, amb panell composite de 6mm de gruix
tipus Alucobond o equivalent, format per 2 làmines d'alumini lacat
amb pintura PvdF en cara exterior i nucli central de 3mm de polietilè.
Cantells fresats i plegats, col·locat directament sobre perfil metàl·lic
de lluernari existent amb fixacions mecàniques. De desenvolupament
màxim 45 cm, amb un plec a 90º.

30,000 49,30 1.479,00

IMP06        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 889,10 889,10

TOTAL SUBCAPITOL 06 REVESTIMENTS....................... 31.005,55
SUBCAPITOL 07 MAMPARES                                                        

E4435111B    kg  Acer S275JR,p/estructura auxiliar mampares                      

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura metàl·lica auxi-
liar de mampares per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

1.333,634 3,50 4.667,72

0601         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS envà mixte en melamina               

Subministre i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de CA-
DITASA o equivalent, en melamina fins a 900mm d'altura, i fins a sostre
a 3000mm, envidrament per a 1 v idre de 12mm laminat 6+6 amb poli-
v inil butiral transparent acústic. Envà de 80mm de gruix, amb o perfile-
ria oculta formada per estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió,
de 30x45mm, amb rivet a baioneta, amb remat a sostre especial per a
fals sostr tegular. Soporta 2 panells de 16mm de gruix, cantejats i reco-
berts en ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resi-
nes melamíniques, de comportament al foc mínim C-s2-d0, fabricats
segons norma EN-1432316, de muntatge frontal. Interior de 45mm amb
llana de roca d'alta densitat. Llistons clipats frontalment per facilitar el
muntatge i desmuntatge dels v idres, independentment de l'estructura.
La separació entre panells i marcs de finestra és de 3mm, realitzada
amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà.
Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalterable a variacions de
calor, exposició al sol i encongiment per temperatura. Marcs de fines-
tra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una major estanqueïtat,
quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitza-
ble. Aïllament acústic 40dB

33,420 195,47 6.532,61
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0602         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS vidriada                             

Subministrament i instal·lació d'envà/mampara tipus ELEGANT PLUS de
CADITASA o equivalent, v idriada per 1 v idre de 12mm laminat 6+6
amb poliv inil butiral transparent acústic, fins a altura de 3000mm. Envà
de 80mm de gruix, de perfileria oculta, format oper estructura d'alumi-
ni extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm amb rivet de baioneta, amb
remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Llistons clipats frontal-
ment per facilitar el muntatge i el desmuntatge dels v idres, indepen-
dentment de l'estructura. Els v idres seran modulatssegons trams, ev i-
tant dimensions assimètriques. La separació entre marcs de finestra és
de 3mm, realitzada amb junta de v inigom de 3mm i refosa 3mm de la
superfície de l'envà.  Junta fabricada segons la norma DIN-7863, inalte-
rable a variacions de calor, exposició al sol i encongiment per tempe-
ratura. Marcs de finestra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una
major estanqueïtat, quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil.
Desmuntable i reutilitzable. Aïllament acústic 40dB

55,800 208,13 11.613,65

0603         m2 Mampara tipus ELEGANT PLUS envà melamina                        

Subministrament i instal·lació de revestiment ELEGANT PLUS de CADI-
TASA o equivalent,en melamina a tota altura a 3000mm, amb altura
de porta 2200mm. Revestiment de 45mm de gruix, de perfileria oculta,
format per estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió, amb rivet a
baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Supor-
ta 1 panell de 16mm de gruix, cantejat i recobert per ambdues cares
amb panells decoratiusimpregnats amb resines melamíniques, de com-
poratment al foc mínim C-s2-d0, fabricats segons norma EN-1432316,
de muntatge frontal. La separació entre panells és de 3mm, amb junta
de v inigom de 3mm, refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabri-
cada segons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor,
exposició al sol i encongiment per temperatura. Desmuntable i reutilit-
zable. Aïllament acústic 40dB

3,600 76,60 275,76

0604         ut  Porta per a mampara tipus CADITASA                              

Increment per porta cega tipus CADITASA o equivalent, acabada en
melamina, de 2030mm, capialçada a tota altura a 3000mm, de dues
fulles, una de 825mm d'ample i una altra de 375mm i 40mm de gruix.
Formada poer una estructura interior amb doble panell de 10mm de
gruix, recobertes per ambdues cares amb panells decoratius impreg-
nats amb resines melamíniques, amb de comportament al foc mínim
C-s2-d0, fabricades segons norma EN-1432316, amb els seus correspo-
nents perns, pany magnètic i manetes tipus Herrarki en acer inoxidable.
Instalat en envà/mampara ELEGANT PLUS de CADITASA de 80mm de
gruix.

4,000 348,99 1.395,96

0605         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 80                  

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la
mateixa altura que el marc de la porta, de 80mm d'ample, en alumini
acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc
de la porta, panells i marc de finestra, realitzada amb junta de v inigom
de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada se-
gons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposi-
ció al sol i encongiment per temperatura.

18,000 90,75 1.633,50
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0606         ut  Muntant registrable p.pas instal·lacions de 120                 

Conjunt de complement registrable per al pas d'instal·lacions, de la
mateixa altura que el marc de la porta, de 120mm d'ample, en alumini
acabat a joc amb la resta de l'envà. Separació de 3mm amb el marc
de la porta, panells i marc de finestra, realitzada amb junta de v inigom
de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Junta fabricada se-
gons la norma DIN-7863, inalterable a les variacions de calor, exposi-
ció al sol i encongiment per temperatura.

1,000 105,91 105,91

IMP07        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 445,89 445,89

TOTAL SUBCAPITOL 07 MAMPARES........................... 26.671,00
SUBCAPITOL 08 FUSTERIA DE FUSTA                                               

FF00         UT  FF00: Porta fusta MDF 65x220 lacat blanc                        

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 65x220cm, amb tar-
ja superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 343,14 343,14

FF01         UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 15cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF c.19mm de Dline o similar
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

6,000 360,08 2.160,48

FF01B        UT  FF01: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc + antipànic            

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarcs per a paret de 15cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 419,40 419,40
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FF02         UT  FF02: Porta fusta MDF 80x220 lacat blanc premarc 10cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc de mides de pas 80x220, amb tarja
superior fixa fins a fals sostre de 80cm.
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF c.19mm de Dline o similar
 - Premarcs per a paret de 10cm + enrajolat.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

7,000 355,85 2.490,95

FF03         UT  FF03: Porta corredera MDF lacat blanc 110x220                   

Porta corredera de fusta MDF lacada blanca, de dimensions totals
100x220cm, amb sistema de guia oculta en fals sostre tipus Classic
SF-A100 de SAHECO.
 - Tibador d'acer inoxidable, tipus Pull handle straight de Dline de
d.19mm i 300mm de longitud.
 - Balda en totes les portes, amb desbloqueig des de l'exterior.
 - Premarc superior per a fixació mecànica de la guia, format per tub
d'alumini de 60x40mm amb reblè interior, amb llistó de fusta fixat a pa-
ret amb varilla autoroscada cada 80cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 703,22 703,22

FF04         UT  FF04: Porta fusta doble batent MDF lacat blanc 160x300cm        

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF lacada blanc amb tar-
ja superior fixa fins a fals sostre de 160x80cm. Dimensions totals
160x300cm
 - Tapetes MDF de 90x19mm (per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla
 - Premarc per a paret de 15 cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 694,76 694,76

FF05         UT  FF05: Porta fusta doble batent de 160x80cm                      

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melami-
na color a determinar, enrasada amb el revestiment de paret i amb
tarja superior fixa de 160x80cm i dimensions totals de 160x300cm
 - Tapetes de DM xapat de fusta a escollir, prev i tenyit i envernissat de
9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 792,19 792,19
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FF06         UT  FF06: Porta fusta MDF  doble batent 160x300cm, vidre            

Dues portes batents de 80x220cm de fusta MDF acabat amb melami-
na de color a determinar, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de
160x80cm, de dimensions totals 160x300cm.
 - La porta que habitualment queda tancada tindrà una part v idriada
de 60x200cm de v idre laminat 5+5
 - Tapetes defusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 14x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable- Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 15cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

2,000 830,32 1.660,64

FF07         UT  FF07: Porta fusta acústica (42dB) de 130x300cm                  

Dues portes batents acústiques de 42 dB, de fusta MDF acabat amb
melamina de color a determinar, 1 fulla de 80x220cm i una fulla de
50x220cm de 5,5cm de gruix, amb tarja superior fixa fins a fals sostre de
130x80cm, dimensions totals 130x300cm.
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 9x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model lever Handle FF d.19mm de Dline o similar
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

1,000 2.118,14 2.118,14

FF08         UT  FF08: Porta fusta acústica (42dB) de 160x80cm                   

Dues portes batents acústiques de 42db, de fusta MDF acabat amb
melamina color a determinar, 2 fulles de 80x220cm, de 5,5cm de gruix
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 130x80cm, de dimensions to-
tals 160x300cm
 - Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina de color a determinar
de 9x1,6cm i 33x1,6cm
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 22,5cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 42dBA

1,000 2.372,31 2.372,31

FF09         UT  FF09: Porta fusta MDF acabat melamina 80x220 + revestiment      

Porta de fusta MDF de 80x220cm enrasada amb el revestiment de pa-
ret acabat amb melamina de color a determinar, + revestiment de
paret lateral i superior de dimensions: lateral de 140x220 i superior de
230x80cm, i tapetes de MDF de 9x1,6cm a un dels costats (per correc-
te entrega del sòcol i tapajunts) acbat amb melamina color a deter-
minar.
 - Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model lever Handle FF d.19mm de Dline o similar
 - Premarc per a paret de 25cm.
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 693,23 693,23
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FF10         UT  FF10: Porta fusta MDF lacat blanc 80x220 permarc 30cm           

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220cm
 - Tapetes de MDF de 9x1,6cm 8per correcte entrega de sòcol i tapa-
junts)
 - Acabat lacat blanc mate o satinat
 - ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta tipus
model Lever Handle FF d.19mm de Dline o similar.
 - Premarc per a paret de 30cm
 - Comportament al foc mínim C-s2-do
 - Aïllament acústic 30dBA

1,000 377,87 377,87

FF11         UT  Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 13mm d'espessor, col

Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, de 12mm d'espessor, color a
definir per la DF, composta de:
 - Frontal amb dues portes de 600x1800mm i amb dues targes laterals i
una de central de 260mm i 1800mm d'altura
 - 1 lateral de 1800mm d'altura
Amb estructura de suport d'acer inoxidable i ferratges d'acer inoxida-
ble AIXI 316L

2,000 953,17 1.906,34

E0703        ML Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.  

Revestiment d'ampit amb fusta MDF pintada, de 15cm d'amplària.

14,400 29,23 420,91

E0704        UT  Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense vidre, amb llist

Marc de fusta per a finestra de 160x100cm sense v idre, amb llistó de
fusta de 160x60cm, acabat lacat color a definir.

1,000 206,74 206,74

IMP08        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 295,12 295,12

TOTAL SUBCAPITOL 08 FUSTERIA DE FUSTA................ 17.655,44
SUBCAPITOL 09 FUSTERIA METÀL·LICA                                             

BASA71PB     Ut  Porta metàl·lica tallafocs EI60, fulla batent 80x220            

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de
80x210 cm, Pany especial per a porta tallafoc. tapajunts vertical me-
tàl·lic de 5x220cm.
Referència planilles MA-01

1,000 256,33 256,33

BASA61NB     Ut  Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, 

Porta metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, amb
pany i clau.
Referència planilles MA-02

1,000 176,78 176,78

EM0802       Ut  Porta doble batent de vidre 200x300                             

Dues portes pivotants de v idre laminat 5+5 de 100x220cm i v idre fixe
superior de 200x72cm de v idre de 5+5mm
 - Tub horitzontal per fixar les portes pivotants de 40x80x4mm i mun-
tants verticals de 60x60x4
 - U perimetral per fixar el v idre fixe superior, que quedarà v ist a la part
inferior i superior empotrat els seus laterals.
Referència planilles VI05

1,000 1.746,44 1.746,44
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EM0803       Ut  Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300.    

Porta telescòpica tallafocs  EI120, de mides totals 200x300, metàl·lica.
Assajada la seva resistència al foc d'acord amb la normativa UNE EN
1634-1. Formada per dos dues xapes d'acer galvanitzat  amb material
aïllant a base de capes de llana de roca per formar una estructura,
penjada sobre dos carros de llsicament insertats en carril guia. Inclou
electroiman,  topall inferior, conjunt de contrapesos i amortiguador ra-
dial.

1,000 2.497,88 2.497,88

EAM2U02A     Ut  Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5

Porta corredissa automàtica, de dues fulles de 200x210cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini, llinda amb me-
canismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions,
bloqueig multipunt antiintrusió i elements per fer la funció de sortida
d'emergència.
Referència planilles VI-06

1,000 3.651,67 3.651,67

EM0804       Ut  Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inc

Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada. Inclosa
estructura metàl·lica auxiliar.
Referència planilles MA-04

1,000 2.414,68 2.414,68

IMP09        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 182,64 182,64

TOTAL SUBCAPITOL 09 FUSTERIA METÀL·LICA............ 10.926,42
SUBCAPITOL 10 PINTURA                                                         

E898J2A0     m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

1.175,695 4,03 4.738,05

E898K2A0     m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

226,595 4,67 1.058,20

E8989240     m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

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

39,550 3,98 157,41

E89ABBJ0     m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues ca

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

7,040 19,43 136,79

IMP10        PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 103,54 103,54

TOTAL SUBCAPITOL 10 PINTURA................................ 6.193,99

TOTAL CAPITOL OC OBRA CIVIL................................................................................... 271.266,77
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CAPITOL INS INSTAL·LACIONS                                                  
SUBCAPITOL INS01 FONTANERIA                                                      

EJM15030     u   Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 30mm,Qn=5m3/

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica
C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10
bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una
bateria o a un ramal

1,000 257,22 257,22

EFB17652     m   Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

30,000 8,51 255,30

EF912P8C     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

37,000 19,93 737,41

EF912P8A     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

57,000 16,62 947,34

EF912P86     m   Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb aïllament escuma de polietilè, con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

50,000 14,36 718,00

EN318427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

2,000 49,19 98,38

EN316427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

3,000 27,79 83,37

EN315427     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16b

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

5,000 20,11 100,55
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EN115657     u   Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze/llautó,se

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada su-
perficialment

1,000 19,00 19,00

IMPINS01     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 54,67 54,67

TOTAL SUBCAPITOL INS01 FONTANERIA.................... 3.271,24
SUBCAPITOL INS02 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ                                        
APARTAT 1.3.1 Equips                                                          

EEM93AD2     u   Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1 velos.,1

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de mate-
rial plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic d'una velo-
citat, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), amb temporitza-
dor, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, mun-
tat en el conducte

1,000 206,73 206,73

EEC4FD01     u   Recuperador calor,monof.,230V,4450m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE
4500 EC/H/F7/F8 o equivalent. De plaques, horitzontal interior, d'alt ren-
diment Certificat EUROVENT. Intercanviador de fluxe creuat, amb efi-
ciencia minima 73% aire sec, 80% aire humit. Motors electrònics EC
amb regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes motorit-
zades i onda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i se-
nyal lluminosa a comandament. Comunicació MODBUS mitjançant
port RS 485. Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat
d'aire per CO2 i comandament electrònic pantalla display LCD re-
tro-il.luminada mod. DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspiració. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1,000 5.609,16 5.609,16

EEC4FD02     u   Recuperador calor,monof.,230V,2300m3/h,filtres F7+F8,col·locat  

Subministament i instal·lació de recuperador Tecna Aspirnova RCE
2300 EC/V/F7/F8 o equivalent. De plaques, vertical interior, d'alt rendi-
ment Certificat EUROVENT.  Intercanviador de fluxe creuat, amb efi-
ciencia minima 73% aire sec, 80% aire humitMotors electrònics EC amb
regulació continua. Amb by-pass d'aire amb comportes motoritzades i
sonda de temperatura. Control presostàtic de filtres bruts i senyal llumi-
nosa a comandament. Comunicació MODBUS mitjançant port RS 485.
Control CO2 de serie, inclosa sonda conducte qualitat d'aire per CO2 i
comandament electrònic pantalla display LCD retro-il.luminada mod.
DY5 - Filtes F7 + F8 en Impulsió i F7 en Aspiració. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

5,000 3.958,00 19.790,00
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EEFFFD01     u   Bomba calor + recuperació Daikin REYQ38U                        

Subministrament i instal·lació de sistema VRV IV+ Recuperació de Ca-
lor marca Daikin model REYQ38U o equivalent. Format per REYQ8U +
REYQ10U + REYQ20U + BHFQ23P1357. Amb compresors scroll DC Inver-
ter i Temperatura de Refrigerant Variable (VRT). Tractament anticorro-
siu. Rango func: Fred -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. R410A. Capacitat fri-
gorífica/calorífica nominal: 106,3/119,0 kW. SEER=6,8 SCOP=4,5.
?s,c(%)= 269,2 ?s,h(%)=176. Inclou mitjans auxiliars, treballs complemen-
taris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de fun-
cionament.

1,000 36.794,28 36.794,28

EEFFFD05     u   Caixa inversora BS6Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin
mod. BS6Q14AV1B o equivalent per unitats VRV-IV REYQ-T de Recupe-
ració de Calor, composta per 6 sortides. Sense limit de connexions liu-
res per reserva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o lí-
quid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de les unitats
interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix mo-
de, en refrigeració o en calefacció, independentement del mode de
funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions de entra-
da a la caixa 3 tuberíes frigorífiques, de Líquid, Descarga i Gas, i conne-
xions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes frigorífiques, de Líquid i
Gas, cap a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic R410A. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1,000 3.614,55 3.614,55

EEFFFD06     u   Caixa inversora BS8Q14AV1B                                      

Subministrament i instal·lació de caixa inversora de cicle marca Daikin
mod. BS8Q14AV1B o equivalent per unitats VRV-IV REYQ-T de Recupe-
ració de Calor, composta per 8 sortides. Sense limit de connexions liu-
res per reserva. Garantitza l'arrivada de refrigerant (gas calent o lí-
quid) en les condicions idónias pel perfect funcionament de les unitats
interiors aigües avall de la caixa BS, que funcionaran en un mateix mo-
de, en refrigeració o en calefacció, independentement del
mode de funcionamient de la resta de unitats del sistema. Connexions
de entrada a la caixa 3 tuberíes frigorífiques, de Líquid, Descarga i Gas,
i connexions de sortida de la caixa 4 pars de tuberíes frigorífiques, de
Líquid i Gas, cap a les unitats interiors. Utiltza refrigerant ecológic
R410A. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fi-
xació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

1,000 4.494,29 4.494,29

EEGNFD01     u   Unitat interior conducte 12,5/11,2 kW Daikin FXMQ100P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta
presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXMQ100P7 o equivalent, de 12,5 kW de potencia calorífica y
11,2 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

3,000 1.829,48 5.488,44

EEGNFD02     u   Unitat interior conducte 16,0/14,0 kW Daikin FXMQ125P7          

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes tipo alta
presión disponible 200Pa, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXMQ125P7 o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y
14,0 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament
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3,000 2.009,23 6.027,69

EEGNFD03     u   Unitat interior conducte 4,0/3,6 kW Daikin FXSQ32A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ32A o equivalnet, de 4,0 kW de potencia calorífica y 3,6
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

1,000 1.165,56 1.165,56

EEGNFD04     u   Unitat interior conducte 6,3/5,6 kW Daikin FXSQ50A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ50A o equivalent, de 6,3 kW de potencia calorífica y5,6
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió

2,000 1.247,33 2.494,66

EEGNFD05     u   Unitat interior conducto 8,0/7,1 kW Daikin FXSQ63A              

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ63A o equivalent, de 8,0 kW de potencia calorífica y 7,1
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

1,000 1.283,99 1.283,99

EEGNFD06     u   Unitat interior conducto 10,0/9,0 kW Daikin FXSQ80A             

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ80A o equivalent, de 10,0 kW de potencia calorífica y 9,0
kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans auxi-
liars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

2,000 1.466,55 2.933,10

EEGNFD07     u   Unitat interior conducto 16,0/14,0 kW Daikin FXSQ125A           

Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes amb 150
Pa de pressió disponible, bomba de calor VRV inverter, marca Daikin
model FXSQ125A o equivalent, de 16,0 kW de potencia calorífica y
14,0 kW de potencia frigorífica, amb refrigerant R410A. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

1,000 1.704,71 1.704,71

EEFFFD07     u   Joc derivacions Refnet                                          

Subministrament i instal·lació de joc de derivacions Refnet model
KHRQ23M75T o similar, per VRV amb recuperació i refrigerant R410A. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

1,000 377,98 377,98

EEV3FD01     u   Comandament unitat interior clima                               

Subministrament i instal·lació de comandament amb cable per unitat
de clima interior amb buetooth referencia BRC1H519W7 o equivalent.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

5,000 131,20 656,00
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EEV3FD02     u   Comandament centralitzat sistema clima                          

Subministrament i instal·lació de sistema de gestió centratlizada mar-
ca Daikin model intelligentTouchManager DCM601A51 o equivalent,
per controlar/superv isar 64 unitats interiors. Pantalla táctil amb possibi-
lidad de incluir planos de la instalació. Serv idor web inclos de serie.
Programacio horaria semanal/anual. Eines per confort i estalv i energé-
tic. Possibilidad de controlar altres instalacions mitjançant moduls
d'entradas/sortides digitals/analógiques (BMS). Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament

1,000 3.217,68 3.217,68

EEU1FD01     u   Bomba condensats                                                

Subministrament i instal·lació de bomba de condensats per equips in-
teriors de climatització. Alçada minima evacuació 3m. Nivell sonor
<35dB. Amb capacitat per 4 entrades. Caudal minim 300 l/h. IP24. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

4,000 56,71 226,84

IMPINS131    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 1.633,45 1.633,45

TOTAL APARTAT 1.3.1 Equips.................................... 97.719,11
APARTAT 1.3.2 Circuit frigorific                                              

EG2DBGK7    m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports ho-
ritzontals amb elements de suport

20,000 64,36 1.287,20

EG2DBGH1    m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

63,000 42,49 2.676,87

EG2DBGF1     m   Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

40,000 33,58 1.343,20

EEV41210     m   Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apan-
tallat, instal·lat

196,800 3,24 637,63

EF5B24B2     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

50,000 5,43 271,50
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EF5A42B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

204,000 5,74 1.170,96

EF5A52B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

52,000 6,69 347,88

EF5A62B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

2,000 7,50 15,00

EF5A73B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

204,000 15,33 3.127,32

EF5A83B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

2,000 17,00 34,00

EF5A93B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldadur

Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

35,000 19,64 687,40

EF5AA3B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

12,000 22,64 271,68

EF5AB4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

35,000 34,64 1.212,40
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EF5AC4B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´5/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

25,000 41,78 1.044,50

EFQ3G41L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

45,000 4,30 193,50

EFQ3G83L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

183,600 5,56 1.020,82

EFQ3G84L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

46,800 6,10 285,48

EFQ3G85L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

183,600 6,48 1.189,73

EFQ3G87L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

33,300 7,47 248,75

EFQ3G89L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

10,800 8,38 90,50

EFQ3G8BL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

31,500 9,06 285,39
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EFQ3G8CL     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, col·locat su-
perficialment amb grau de dificultat mitjà

22,500 9,68 217,80

IMPINS132    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 300,21 300,21

TOTAL APARTAT 1.3.2 Circuit frigorific..................... 17.959,72
APARTAT 1.3.3 Difusió/ventilació                                              

EE51LQ10HI8P m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de v idre (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de re-
forç i vel de v idre i recobriment interior de teixit de v idre negre ref.
24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el
cel ras

282,300 33,43 9.437,29

EE42QF26     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

14,000 48,26 675,64

EE42QE16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

44,500 33,10 1.472,95

EE42QD16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

11,000 32,13 353,43

EE42QC16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

73,000 31,19 2.276,87

EE42QA16     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

23,500 30,75 722,63

EE42Q916     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

9,000 29,76 267,84
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EE42Q216     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

26,000 16,35 425,10

EE42Q816     m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,bri

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensi-
ble cargolada, muntat superficialment

55,000 15,45 849,75

EE42Q124     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

10,500 17,36 182,28

EE61R1AA     m2 Aïll.tèrmic conductes,+làm. autoadh. PE retic.,g=10mm,+alumini,c

Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè
reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, col·locat

230,025 10,90 2.507,27

EE42Q424     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

7,500 16,45 123,38

EE42Q324     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat su-
perficialment

3,500 15,64 54,74

EEP31135     u   Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

6,000 53,40 320,40

EE44CA43HI89 m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster,
de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Con-
ductes flexibles d'ISOVER , col·locat

43,500 9,27 403,25

EE44CB43HI8A m   Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=254mm,g=45micra,

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster,
de 254 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13754 de la serie Con-
ductes flexibles d'ISOVER , col·locat

22,000 10,81 237,82

EEKQ42L1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

2,000 86,54 173,08
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EEKQ42N1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

3,000 87,63 262,89

EEKQ42R1     u   Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec.,col.       

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàme-
tre, autoregulable mecànicament, col.locada

2,000 100,43 200,86

EEKNFD01     u   Reixa d'intemperie Renson 480                                   

Subministrament i instal·lació de reixa mural exterior marca Renson
model 480 o equivalent, 500x400mm, en alumini AIMgSi 0,5, acabat
anoditzat natural 20 micres. Amb una superficie fisica de pas lliure su-
perior al 70% de la superficie total. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

10,000 123,86 1.238,60

EEK1FD01     m2 Reixa retorn amb filtre                                         

Subministrament i instal·lació de reixa de retorn amb filtre marca Euro-
clima model E-RA+MMF o equivalent. Aletes fixes 45º horitzontals, en
alumini anoditzat. Amb marc de muntatge i portafiltre. Inclou mitjans
auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament

7,155 112,54 805,22

EEF1FD02     m2 Reixa ventilació aletes fixes 20º                               

Subministrament i instal·lació de reixa Euroclima model E-LO\B o equi-
valent. Aletes fixes 20º horitzontals, en alumini anoditzat. Amb marc de
muntatge. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material
de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

3,870 104,60 404,80

EEKBFD01     u   Difusor rotacional E-DRO20                                      

Subministrament i instal·lació de difusor rotacional marca Euroclima
model E-DRO20 o equivalent. Modular 600x600mm amb placa plana
lacada blanca amb ranures. Inclou plenum de difusió en xapa galva-
nitzada, connexió horitzontal D200 i regulació en boca de plenum. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

18,000 83,46 1.502,28

EEK9FD01     u   Difusor circular aletes fixes alta inducció E-DRZ-CR 10         

Subministrament i instal·lació de difusor circular d'aletes fixes alta in-
ducció marca Euroclima model E-DRZ-CR 10 o equivalent. Amb
coll/pont de muntatge y regulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament

22,000 52,00 1.144,00

EEK9FD02     u   Difusor circular aletes fixes E-DR50+CR 8                       

Subministrament i instal·lació de diifusor circular aletes fixes marca Eu-
roclima model E-DR50+CR 8 o equivalent. Inclou plenum de xapa i re-
gulació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

4,000 25,97 103,88
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EEK8FD03     u   Difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 vies                           

Subministrament i instal·lació de difusor lineal E-STAR15 1000mm 4 v ies
o equivalent. Amb plenum i regulador de caudal a boca d'entrada. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament

23,000 101,76 2.340,48

EE42FD01     u   Tobera exterior                                                 

Subministrament i instal·lació de tobera exterior de conducte de ven-
tilació. Inclou doble conducte helicoïdal circular de planxa d'acer gal-
vanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, ai-
llament interior de llana mineral, sortida en vec d'anec amb malla, i sis-
tema de suport estanc per connexió de conducte circular a exterior,
en xapa galvanitzada plegada. Inclou material de fixació, connexió i
treballs impermeailització amb lamina asfaltica que garanteixi l'estan-
queitat de coberta Deck, segons detall de documentació gràfica ad-
junta

2,000 377,21 754,42

IMPINS133    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 497,05 497,05

TOTAL APARTAT 1.3.3 Difusió/ventilació .................. 29.738,20

TOTAL SUBCAPITOL INS02
Ó Ó

145.417,03
SUBCAPITOL INS03 BT                                                              
APARTAT 1.4.1 Proteccions i mesura                                            

EG1PUB16     u   CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect

Conjunt de protecció i mesura del t ipus TMF10 per a subministrament
trifàsic indiv idual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modu-
lars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de v idre de mi-
des totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció di-
ferencial, col·locat superficialment

1,000 735,72 735,72

EGDZ1102     u   Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

1,000 33,86 33,86

EG1AU001     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,8fileresx36moduls,muntat s

Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit file-
res de trenta-sis moduls i muntat superficialment

1,000 881,89 881,89

EG4W1120     u   Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN                          

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de sec-
ció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

172,000 9,06 1.558,32

EG4W1340     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<4mm2,pas=6mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de sec-
ció, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

4,000 10,98 43,92
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EG4W1360     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<6mm2,pas=8mm,munt.DIN             

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de sec-
ció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

12,000 11,12 133,44

EG4W13A0     u   Born connex.p/cond.protec.,S=<10mm2,pas=10mm,munt.DIN           

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de sec-
ció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

4,000 11,30 45,20

EG4W13C0     u   Born connex.p/cond.protec.,4=<S=<35mm2,pas=15mm,munt.DIN        

Born de connexió per a conductor de protecció, de color verd-groc,
amb peu metàl·lic, per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2
de secció, de 15 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

8,000 12,67 101,36

EG4R4450     u   Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

2,000 39,39 78,78

EG4R4CR0     u   Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.     

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 se-
gons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

1,000 45,81 45,81

EG4R4F50     u   Contactor, 230V,40A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

4,000 48,42 193,68

EG49H005     u   Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuits,reserv

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb re-
serva de marxa de 150 hores, instal·lat

1,000 74,80 74,80

EG49FD01     u   Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, a

Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA, acciona-
ment manual o tensió, d'1 mòdul DIN, Simon 68, ref. 68868-31 de la sèrie
Contactors de SIMON

13,000 44,52 578,76

EG415A99     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

22,000 19,49 428,78
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EG415A9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D

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

4,000 19,67 78,68

EG415F9B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,000 36,99 1.775,52

EG415FJB     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6,000 67,33 403,98

EG415FJC     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 69,15 69,15

EG415F9D     u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 38,45 38,45

EG415AJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D

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

2,000 63,62 127,24

EG415FJH     u   Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 83,34 83,34

EG415EKM     u   Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, ti-
pus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 202,72 202,72
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EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.

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

22,000 86,12 1.894,64

EG426B9H     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.

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

8,000 140,89 1.127,12

EG4242JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000 154,57 463,71

EG4243JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000 133,15 399,45

EG4242JK     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'inten-
sitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defec-
te, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000 316,93 316,93

EG426BJK     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador me-
cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

1,000 285,91 285,91

EG42X010     u   Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.      

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb v i-
gilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctri-
ca i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat

2,000 179,05 358,10
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EG41JCTR     u   Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-3R,3R+N/2,4R,3

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a inte-
ruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1,000 880,08 880,08

IMPINS141    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 228,47 228,47

TOTAL APARTAT 1.4.1 Proteccions i mesura............. 13.667,81
APARTAT 1.4.2 Cablejat i canalitzacions                                       

EG2DBGH7    m   Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports ho-
ritzontals amb elements de suport

28,000 55,00 1.540,00

EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

3,000 34,62 103,86

EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

8,000 28,18 225,44

EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

181,000 19,16 3.467,96

EG161732     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment

25,000 29,17 729,25

EG161532     u   Caixa deriv.plàstic,120x160mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment

80,000 22,92 1.833,60

EG151532     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment

50,000 14,17 708,50

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

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
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1.584,000 1,38 2.185,92

EG312666     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

15,000 6,27 94,05

EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

15,000 4,66 69,90

EG312646     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

15,000 2,86 42,90

EG312634     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb cober-
ta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

495,000 2,25 1.113,75

EG312346     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o sa-
fata

55,000 2,00 110,00

EG312334     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub                     

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

2.961,000 1,69 5.004,09

EG312324     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub                     

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

2.240,000 1,40 3.136,00

EG312224     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

576,000 1,27 731,52

EG312176     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

171,000 3,46 591,66
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EG3121D6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

100,000 14,37 1.437,00

EG3121B6     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

25,000 9,83 245,75

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superfi-
cialment

217,000 6,70 1.453,90

IMPINS142    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 421,90 421,90

TOTAL APARTAT 1.4.2 Cablejat i canalitzacions...... 25.246,95
APARTAT 1.4.3 Mecanismes                                                      

EG2J1TA8     u   Torreta acer galv.,acat blanc,p/8 mec.mod.,munt.terra a/fix.mec.

Torreta d'acer galvanitzat lacada blanca, amb capacitat per a vuit
mecanismes modulars, muntada a terra amb fixacions mecàniques

6,000 59,73 358,38

EG61CEF8     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/8mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 8 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

4,000 20,58 82,32

EG61CEF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

5,000 21,07 105,35

EG61CEF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanis-
mes modulars, muntat encastat

6,000 12,37 74,22

EG61CSF6     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/6mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanis-
mes modulars, muntat superficialment

2,000 23,33 46,66

EG61CSF4     u   Caixa mec.central.,plàstic,2fileres,p/4mecanismes modulars,munta

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanis-
mes modulars, muntat superficialment

2,000 11,87 23,74
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EG613011     u   Caixa mecanismes,p/3elem.,preu sup.,encastada                   

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu superior, encastada

5,000 3,24 16,20

EG612011     u   Caixa mecanismes,p/2elem.,preu sup.,encastada                   

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

14,000 2,62 36,68

EG6115H0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/8mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

4,000 59,57 238,28

EG6115F0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/6mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

1,000 49,52 49,52

EG6115D0     u   Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/4mec.tipus modular,mòd.ample do

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangu-
lar, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul
ample doble, col·locada enrassada amb el paviment

6,000 41,21 247,26

EG611021     u   Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada                    

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

30,000 1,81 54,30

EG63815L     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor

26,000 10,37 269,62

EG635A54     u   Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu s

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, mun-
tada sobre caixa o bastidor

153,000 10,15 1.552,95

EG6P2363     u   Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,16A 380-415V,IP-67,col.

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau
de protecció de IP-67, col.locada

21,000 27,56 578,76

EG625194     u   Interruptor,tipus mod.1mòd.estret,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu su

Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa

8,000 8,73 69,84

EG867114     u   Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

10,000 73,42 734,20
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EG61CECD     u   Caixa mec.central.,plàstic,,p/12mecanismes modulars,muntat encas

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de tre-
ball, de material plàstic, amb capacitat per a 12 mecanismes modu-
lars, muntat encastat

1,000 36,64 36,64

EG645178     u   Pols. tipus mod.1mòd.estret,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu sup.

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contac-
te NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, muntat sobre bastidor
o caixa

12,000 13,76 165,12

IMPINS143    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 80,58 80,58

TOTAL APARTAT 1.4.3 Mecanismes .......................... 4.820,62
APARTAT 1.4.4 Enllumenat                                                      

EH2LFD01     u   Downlight encastat 11W                                          

Subministrament i col·locació de downlight marca Lledo model KINO 2
M referencia LLEDS00010E06V2 o equivalent, per muntatge encastat,
acabat en color blanc, anb lampara LED 840, fluxe lluminos de 1375lm,
temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromática CRI
>80, potencia 11.5 W i eficacia lluminosa de 119.6 lm/W. Tensió d'en-
trada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protec-
ció IP 20 i clasificació energetica A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament

9,000 44,87 403,83

EH2LFD02     u   Downlight encastat model 1 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight marca Lledo model Advan-
ce 160 referencia 001734V2 o equivalent, per muntatge encastat en
interior, acabat en color blanc, lampara LED 940, fluxe lluminos de 2450
lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproducció cromatica
CRI >92, potencia 27 W i eficacia lluminosa de 90.7 lm/W. Tensió d'en-
trada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 02, índex de protec-
ció IP 20 i clasificació energètica A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

14,000 165,51 2.317,14

EH2LFD03     u   Downlight encastat model 2 27W                                  

Subministrament i instal·lació de downlight per colocació encastada
amb deflector d'alumini vaporitzat d'alta brillantor marca Llado model
OD-3649 IRIS 160 PLUS CRI80 IP40 Versio UGR20 LED840 27W referencia
LLD3649K28840000BMo similar, 4000K, CRI>80, 2116 lm, 1,3Kg,
220-240V/50-60Hz. Equipo de funcionament no regulable ,174 x 115. In-
clou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

69,000 126,36 8.718,84
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EH12FD01     u   Pantalla LED 60x60 30W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria encastada per a uso en in-
terior, marca Llado model ARYSTA T v ista 60x60 referencia
334803584952TBM o equivalent, acabat en color blanc mate, RAL
9016. Lampara LED 940, flux lluminos de 3499 lm, temperatura de color
de 4000K, índex de reproducció cromàtica CRI >95, potencia 30 W i
eficacia lluminosa de 116.6 lm/W. Tensió d'entrada de 220-240 V, pro-
tecció contra impactos IK 04, índex de protección IP 20 y
clasificació energética A++. Inclou mitjans auxiliars, treballs comple-
mentaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de
funcionament

24,000 260,48 6.251,52

EH12FD02     u   Pantalla LED 60x60 36W                                          

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo referencia
LEDLLEDS7J1S8405G4 o equivalent, per encastar per sostres de perfile-
ría v ista en T amb component òptic microprismatic per us en oficines
SNOW /G3 LED840 36 W, 3770 lm, 220-240 V/50-60 Hz, 4,4 Kg, No Regu-
lable, Color blanc. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris,
material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcio-
nament.

46,000 74,66 3.434,36

EH4LFD01     u   Projector orientable 32W                                        

Subministrament i instal·lació de projector LED QU II modelo QU II M o
similar, de dimensions exteriors 85x119mm per inst·lalació en carril trifá-
sic. No regulable FL 24º. Font de lum LED930 i potencia 32W. Tempera-
tura de color de 3.000K, CRI>90 i fluxe lluminos de 2786lm. Inclou mit-
jans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió.
Totalment acabat en ordre de funcionament.

6,000 78,48 470,88

EH41FD02     m   Carril enllumenat                                               

Subministrament i instal·lació de carril electrificat trifasic blanc refe-
rencia VINXTS43003 o equivalent. Inclosa part proporcional de tapa i
connexió. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

6,000 30,12 180,72

EH22FD02     u   Lluminaria lineal LED 1000mm                                    

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT
LED840, referencia LLD0160100840124, 17W, 4000K, CRI>80, 1635 lm,
0,35Kg, 24 V DC.25 x 13 x 1.000 mm. Estructura luminosa para ilumina-
ción arquitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado. Inclou part
proporcional de font d'alimentació OL-LPV-150-24 y accessoris d'ins-
tal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

24,000 65,89 1.581,36

EH22FD01     u   Lluminaria lineal LED 500mm                                     

Subministrament i instal·lació de lluminaria lineal model ODL-160 FLAT
LED840 referencia LLD0160050840124 o equivalent, 8,5W, 4000K,
CRI>80, 818 lm, 0,18Kg, 24 V DC.25 x 13 x 500 mm. Estructura luminosa
para iluminación arquitectural. 24V DC. Acabado aluminio anodizado.
Inclou part proporcional de font d'alimentació OL-LPV-150-24 y acces-
soris d'instal·lació. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, ma-
terial de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funciona-
ment.

4,000 42,90 171,60
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EH22FD03     u   Lluminaria encastada LED 25W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalación encas-
tada, marca Lledo model LINE 50 R referencia LLD2962120840000BM o
equivalent, acabado en color blanco mate. Lampara LED 840, fluxe llu-
minos de 2250 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproduc-
ció cromatica CRI >80, potencia 25 W y eficacia luminosa de 90 lm/W.
Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, ín-
dex de protecció IP 20 i clasificació energetica A++. Inclou mitjans au-
xiliars, treballs complementaris, material de fixació i connexió. Total-
ment acabat en ordre de funcionament.

36,000 165,01 5.940,36

EH22FD04     u   Lluminaria encastada LED 30W                                    

Subministrament i instal·lació de sistema lineal para instalació encas-
tada, marca Lledo model LINE 50 R referencia 2962150840000BM o
equivalent, acabat en color blanc mate. Lampara LED 840, flujo lumi-
noso de 2800 lm, temperatura de color de 4000 K, índex de reproduc-
ció cromática CRI >80, potencia 30 W i eficacia lluminosa de 93.3
lm/W. Tensió de
entrada de 220-240 V, protecció contra impactes IK 04, índex de pro-
tecció IP 20 i clasificació energética A++. Inclou mitjans auxiliars, tre-
balls complementaris, material de fixació i connexió. Totalment aca-
bat en ordre de funcionament.

7,000 185,48 1.298,36

EH22FD05     u   Lluminaria estructura LED 34W                                   

Subministrament i instal·lació de lluminaria marca Lledo model ODL360
referencia LLD0360200830124 o equivalent, IP20, LED830 de 34W 3.000
K amb font de llum LED830 de 34W, fluxe lluminos de 2.440 lúmens. In-
clou font d'alimentació OL-LPV-60-24. Inclou mitjans auxiliars, treballs
complementaris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en
ordre de funcionament.

2,000 125,76 251,52

EH22FD06     u   Lluminaria indirecta LED strip 11W/m                            

Subministrament i instal·lació de tira LED flexible LED strip 11W/m IP67
24V 4000K referencia VINLLD3528NW3024H o equivalent, muntada en
perfil d'alumini amb difusor opal corestrip #12SA 2,5 OPAL o similar. In-
closa part proporcional de font d'alimentació. Inclou mitjans auxiliars,
treballs complementaris, material de fixació i connexió. Totalment
acabat en ordre de funcionament.

13,000 83,72 1.088,36

EH13FD01     u   Lluminaria suspesa 30W                                          

Subministrament i col·locació de lluminaria marca Lledo model ICE LI-
NE 2 LED referencia LLD2963150840095BM o equivalent. UGR19 Versió
S LED940 30W, 4000K, CRI>95, 2510lm, 3,7Kg, 220-240V/50-60 Hz., equip
de funcionament no regulable ,50x75x1502 mm. Estructura lluminosa
LED lineal colocacio suspesa. Color blanco. Inclou part proporcional
de kit de connexionat referencia LLD29630000000BKV2, i peces de fi-
xació i suspensió, referencies LLD2063000000000 i LLD2049000000000.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

20,000 214,96 4.299,20

EHB5ED71     u   Llum.estanca+leds <=70000h,rect.,l=1300mm,38W,4000lm,no regulabl

Llumenera estanca amb leds amb una v ida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós
de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficial-
ment
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57,000 103,04 5.873,28

IMPINS144    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 718,77 718,77

TOTAL APARTAT 1.4.4 Enllumenat............................. 43.000,10

TOTAL SUBCAPITOL INS03 BT..................................... 86.735,48
SUBCAPITOL INS04 PCI                                                             
APARTAT 1.5.1 Detecció                                                        

EM12A086     u   Central detecció incendis analògica p/8 bucles,199 elements p/bu

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 ele-
ments per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de
zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret

1,000 994,68 994,68

EM132321     u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,senyal llu

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so mul-
titò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

3,000 56,41 169,23

EG317224     m   Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x1,5mm2,col.tub                    

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

690,000 1,49 1.028,10

EG21H71J     m   Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant 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

690,000 4,25 2.932,50

EM112110     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base encastar,en

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

31,000 53,77 1.666,87

EM112120     u   Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficial-
ment

40,000 48,60 1.944,00

IMPINS151    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 148,56 148,56

TOTAL APARTAT 1.5.1 Detecció ................................ 8.883,94
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APARTAT 1.5.2 Extinció                                                        
EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

1,000 72,29 72,29

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

2,000 42,50 85,00

EM31261K     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

2,000 79,04 158,08

EM24FD02     u   Ruixador automàtic, bronze, fusible metàl·lic 57ºC, D=1/2´´, mun

Subministrament i instal·lació de ruixador automàtic, muntatge ocult
en fals sostre, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una tempe-
ratura d'accionament de 57ºC, resposta rapida, factor K80, de 1/2´´ de
diàmetre. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de
fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

87,000 25,22 2.194,14

EM237PCG    u   BIE-25,armari acer inox.,p/mànega+extintor+ polsador/alarma port

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i ex-
tintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer inoxidable i v isor de v idre i porta per l'extintor d'acer ino-
xidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador re-
armable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en
posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit ma-
terial auxiliar de connexió i muntatge

4,000 297,80 1.191,20

B7DZD2C2     UT  Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de d

Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de dià-
metre 125 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de ma-
terial intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o
al sostre superficialment o encastada amb cargols

4,000 39,91 159,64

IMPINS152    pa  Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 65,64 65,64

TOTAL APARTAT 1.5.2 Extinció.................................. 3.925,99
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APARTAT 1.5.3 Senyalització                                                   
BH61U170     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-170, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimen-
tació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega
LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie CLASSI-
CA, 170 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,  de la serie
SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Amb accessori per en-
castar a sostre ref. SGDE-CL. de Sagelux o equivalent, totalment ins-
tal·lada incloent realització de forat a material existent.

11,000 25,95 285,45

BH61U171     UT  Lluminària d'emergència,PER ENCASTAR, serie CLASSICA, SGCL-300, 

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada encastada, d'alimen-
tació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càr-
rega LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie
CLASSICA, 300 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-300,  de
la serie SAGELUX CLASSICA. Amb accessori per encastar a sostre ref.
SGDE-CL. de Sagelux o equivalent, totalment instal·lada incloent rea-
lització de forat a material existent.

30,000 31,40 942,00

EH61U170     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFICIE, serie CLASSICA, SGCL-170,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'ali-
mentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W G5 i testimoni de càrrega
LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie CLASSI-
CA, 170 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-170,  de la serie
SAGELUX CLASSICA de Sagelux o equivalent. Totalment instal·lada.

5,000 23,23 116,15

BH61U176     UT  Lluminària d'emergència,DE SUPERFÍCIE, serie CLASSICA, SGCL-300,

Lluminària d'emergència autónoma  col·locada superficialment, d'ali-
mentació a 230V c.a., 50Hz, i material envolvent autoextingible,color
blanc,  amb tub de fluorescent linial de 6W DLX G5 i testimoni de càr-
rega LED, 1 hora d'autonomía, per instal·lació superficial de la serie
CLASSICA, 300 lumens de flux, Protecció IP42/IK04, refe. SGCL-300,  de
la serie SAGELUX CLASSICA o equivalent. Totalment instal·lada.

9,000 28,68 258,12

EH61U023     u   Rètol   SUSPES DE SOSTRE, model VIR-S N,  sense connexió elèctri

Rètol   SUSPES DE SOSTRE,  sense connexió elèctrica, per instal·lació su-
perficial suspesa de sostre de la serie VIR model VIR-S N  de Daisalux o
equivalent, totalment instal·lada amb part proporcional de despeces
de mà d'obra i rotulada segons implantació i plànol de senyalització.
Inclou  i rètol de sèrie a 1 cara.

22,000 92,28 2.030,16
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IMPINS153    PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 61,74 61,74

TOTAL APARTAT 1.5.3 Senyalització......................... 3.693,62

TOTAL SUBCAPITOL INS04 PCI................................... 16.503,55
SUBCAPITOL INS05 TELECOMUNICACIONS                                               

EP74SE11     u   Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x800mm,1 comp.,a/por

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 comparti-
ment, amb 1 porta de v idre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura fixa, amb rodes,  col.locat.
Inclou els segünets:

3 Uts. Safata fixa 19 1U perforada P800
8 Uts. Panell 1U guia fils 4 anelles
1 Ut. Placa obturació entrada cables
2 Uts. Regleta amb 6 preses schucko amb Magnetotèrmic
1 Ut. Caràtula 1U 19P interruptor + termòstat
1 Ut  Entrada cables amb 3 ventiladors

1,000 1.022,28 1.022,28

EP7Z1D58     u   Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 F/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cablesfi

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organit-
zador de cables, fixat mecànicament

3,000 198,52 595,56

EP74U021     Ut  Electrónica WIFI amb Punts d'acces WI-FI, accessoris.           

Electrónica de Xarxa per Punts d'acces WI-FI amb els accessoris se-
güents:
   -1ut. Controladora Wireless amb llicència de fins a 25 APs, model
2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses o equivalent.
   -1ut.Power Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series o equivalent.

1,000 2.856,51 2.856,51

EP74U022     ut  Punts d'accés d'interior amb antenes internes                   

Subministrament i instal·lació de punt d'accés d'interior amb antenes
internes, model Aironet 1602: 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, E Reg
Domain o equivalent.

7,000 261,87 1.833,09

EG61U001     u   Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rac

Conjunt de 7elem.amb 7 preses de corrent shuco per inserir a rack en-
tre Us.Totalment connexionat elèctricament.

2,000 43,91 87,82

EG2DFGP1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

3,000 34,62 103,86

EG2DFGK1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

8,000 28,18 225,44
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EG2DFGF1     m   Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.     

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

181,000 19,16 3.467,96

EG22H711     m   Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fu

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

528,000 1,38 728,64

EP434A50     m   Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefi-
na, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2.617,000 1,38 3.611,46

EP7382J3     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,desp

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor

34,000 24,34 827,56

EP73U005     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 7Ft, de col

Subministrament de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D
7Ft, de color blau ref.CPCSSZ2-02F007 o equivalent.

66,000 5,29 349,14

EP73U006     u   Latiguillo  RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D 10Ft, de co

Subministre i instal·lació  de fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed
360 X10D 10Ft, de color blau ref.CPCSSZ2-02F010 o equivalent.

5,000 6,19 30,95

IMPINS05     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 267,47 267,47

TOTAL SUBCAPITOL INS05 TELECOMUNICACIONS .... 16.007,74
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SUBCAPITOL INS06 SANEJAMENT                                                      
ED111B21     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN40mm               

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

30,000 13,36 400,80

ED15B771     m   Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, DN110                

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Inclosa connexió a xarxa existent

3,000 16,88 50,64

ED11DH01     m   Tub PVC flexible D20mm                                          

Subministre i col·locació de tub de goma PVC cristal o similar, de
20mm de diàmetre, flexible unicapa, fabricat per extrusió en v inil
transparent plastificat. Inclou mitjans auxiliars, treballs complementa-
ris, material de fixació i connexió. Totalment acabat en ordre de fun-
cionament.

66,000 13,35 881,10

ED11DH02     m   Desguàs aparell climatització                                   

Subministrament de desguàs per evacuació de condensats d'aparell
de climatització amb tub de polipropilè de paret tricapa per a eva-
cuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou mitjans auxiliars, treballs complementaris, material de fixació i
connexió. Totalment acabat en ordre de funcionament.

64,000 17,42 1.114,88

IMPINS06     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 41,61 41,61

TOTAL SUBCAPITOL INS06 SANEJAMENT................... 2.489,03
SUBCAPITOL INS07 SANITARIS                                                       

20INS01      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Meridian                          

Inodor tipus Roca Meridian o similar. Inclou tassa mural en blanc, seient
i tapa de caiguda esmorteïda blanc. Col.locat i connectat a desguàs.
Inclou referències:
A34224C00U
A341242000
A8012AC004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida
completament acabada, provada i en funcionament.

3,000 453,29 1.359,87

20INS02      UT  Sub. i col. inodor tipus Roca Acces                             

Inodor tipus Roca Acces de tanc baix per a mobilitat reduïda compost
per tassa amb sortida vertical amb joc de fixació, tanc d'alimentació
inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàr-
rega amb dos polsadors de 6 / 3L, seient amb cèrcol obert i tapa amb
frontisses de acer inoxidable. Color blanc. Col.locat i connectat a des-
guàs. Inclou referències:
A342237000
A341231000
A801230004
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida
completament acabada, provada i en funcionament.
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1,000 495,64 495,64

20INS03      UT  Sub. i col. urinari tipus Urimat eco ceramic                    

Urinari ceràmic sec no químic, subministrat, muntat i connectat a des-
guàs. Inclou:
1ud urinari Urimat eco ceramic o similar, de 385x360x700mm, Ref.
12.201-AT
1ud kit d'instal.lació i fixació a la paret i kit de desguàs amb colze de
90 a 50mm, sifó i reixeta.
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.

1,000 444,81 444,81

20INS04      UT  Sub. i col. rentamans tipus Roca Prisma 60x45x13 blanc          

Rentamans mural de porcellana col.locat, connectat a desguàs i amb
aixeteria instal.lada. Comprèn:
1ud Rentamans Roca Prisma 60x45x13cm o similar. Blanc, amb desguàs
de vas cromat. Ref. A327546000
1ud Aixeteria Roca Instant Cromada, amb polsador temporitzat i anti-
vandàlica. Ref. A5A4277C00
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.

3,000 176,94 530,82

20INS05      UT  Conjunt barres accessibilitat                                   

Barres d'accessibilitat muntades.
1ud Barra recta d'acer lacat de 68cm de longitud Roca Acces comfort
Ref. A816928001
1ud Barra abatible d'acer lacat de 80cm de longitud Roca Acces
comfort Ref. A816933001
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la par-
tida completament acabada, provada i en funcionament.
Notes de col.locació d'elements accessibles:
Barra recta col.locada paral.lela a terra. Alçada de punt inferior 70cm
Barra abatible a 35cm de l'eix del tanc de l'inodor. Alçada de punt in-
ferior 70cm

1,000 232,15 232,15

IMPINS07     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 52,07 52,07

TOTAL SUBCAPITOL INS07 SANITARIS........................ 3.115,36
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SUBCAPITOL INS08 ACCESSORIS SANITARIS                                            
200301       UT  Porta rotlles amb pany i visor de contingut, d'acer inoxidable, 

Porta rotlles amb pany i v isor de contingut, d'acer inoxidable, per a rot-
lle d. max230mm. Col·locat

4,000 38,59 154,36

200302       UT  Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox. 240

Assecamans per a lavabo amb sensor elèctric, de mides aprox.
240x265x210mm, d'acer inoxidable acabat mate o brillant. Col·locat

3,000 118,47 355,41

200303       UT  Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i visor de cont

Dispensador de sabó amb pany, sistema antigoteig i v isor de contin-
gut, de dimensions aprox. 120x200x123mm  en acer inoxidable, de ca-
pacitat 1200ml. Col·locat

3,000 50,06 150,18

200304       UT  Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix.   

Mirall antivandàlic de dimensions 700x500mm i 1,2mm de gruix. Col·lo-
cat

3,000 107,44 322,32

IMPINS08     PA Imprevistos a justificar sobre capítol.                         

Imprev istos a justificar sobre capítol.

1,000 16,70 16,70

TOTAL SUBCAPITOL INS08 ACCESSORIS SANITARIS .. 998,97
SUBCAPITOL INS09 LEGALITZACIONS                                                  

ELECTRIC     u   Legalització instal·lació elèctrica segons el REBT              

Legalització instal·lació elèctrica general del local segons el REBT
842/2002, amb projecte tramitat davant organisme corresponent. In-
clou abonament de taxes corresponents i resolució d'esmenes detec-
tades per empresa d'inspecció amb presentació de pertinent docu-
mentació de resolució d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de
memòria i documentació en paper i format digital.

1,000 1.267,06 1.267,06

CLIMA        u   Legalització instal·lació de climatització segons el RITE       

Legalització instal·lació tèrmica general del local segons segons el Re-
glament de Instal·lacions Tèrmiques en edificis RD 1027/2007, amb pro-
jecte tramitat davant organisme corresponent. Inclou abonament de
taxes corresponents i resolució d'esmenes detectades per empresa
d'inspecció amb presentació de pertinent documentació de resolució
d'esmenes a l'Ajuntament. Adjuntar còpia de memòria i documentació
en paper i format digital.

1,000 1.485,23 1.485,23

PCI          u   Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incend

Legalització instal·lació de sistemes de protecció contra incendis ge-
neral del local segons segons el Reglament d'Instal·lacions de Protec-
ció Contra Incendis RD 513/2017, amb projecte tramitat davant orga-
nisme corresponent. Inclou abonament de taxes corresponents i reso-
lució d'esmenes detectades per empresa d'inspecció amb presenta-
ció de pertinent documentació de resolució d'esmenes a l'Ajunta-
ment. Adjuntar còpia de memòria i documentació en paper i format
digital.

1,000 1.409,55 1.409,55

TOTAL SUBCAPITOL INS09 LEGALITZACIONS............. 4.161,84
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TOTAL CAPITOL INS INSTAL·LACIONS........................................................................... 278.700,24
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CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS                                               

K2RA7581     M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,000 13,48 377,44

E2R54269     M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

28,000 6,18 173,04

TOTAL CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS........................................................................ 550,48

TOTAL........................................................................................................................... 550.517,49
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IGUALADA FASHION & DESIGN HUB                                   
RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

OC OBRA CIVIL............................................................................................................................................... 271.266,77 49,27
INS INSTAL·LACIONS...................................................................................................................................... 278.700,24 50,63
GR GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................ 550,48 0,10

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 550.517,49
13,00% Despeses Generals................ 71.567,27
6,00% Benefici industrial................... 33.031,05

SUMA DE G.G. y B.I. 104.598,32

21,00% I.V.A...................................................................... 137.574,32

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 792.690,13

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 792.690,13

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS NORANTA  EUROS
amb TRETZE CÈNTIMS

IGUALADA, a 16 de desembre de 2019.

Carles Crespo Veigas (Arquitecte municipal)                Miguel Corral Ortega (Arquitecte municipal)   

                                                                                                                                

17 de desembre de 2019 Pàgina 1

martinezjl
CRESPO

martinezjl
Corral
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PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 

 13/12/2019  

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU NOVA SEU IGUALADA FASHION & DESIGN HUB Ref:  
Localització: IGUALADA 
Projectista: CARLES CRESPO VEIGAS i MIGUEL CORRAL 
Promotor: AJUNTAMENT D'IGUALADA 
Autor programa:PEP RIBA I SAMARRA Data: 2019 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS   X PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   X PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   X PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   X PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 
  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   X PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS   X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   X PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   X PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   X PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   X PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS   X PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa 
de Control de la Qualitat 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

10  TANCAMENTS INTERIORS 
 1031 ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció 
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 1031 
Kits d’envans interiors (sense capacitat 
portat)                  

 1032 ESTRUCTURA DE SUPORT                  
  Perfils metàl·lics per a particions, murs i 

sostres en plaques de guix laminat.                  
 1033 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons de 

guix                  
  Fixacions mecàniques per a sistemes 

de placa de guix laminat                  
 1034 PLAQUES O PANELLS                  

  
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 

                 
  Plafons compostos lleugers 

autoportants                  
  

Plafons de guix (per envans i 
revestiments, no inclòs plafons de 
sostre) 

                 
  Panells compostos de cartró guix 

aïllants tèrmic/acústics.                  
  Plaques de guix laminat (cartró - guix 

per sostres, envans i revestiments)                  
  Plaques de guix laminat reforçades 

amb teixit de fibra.                  
  Plaques de guix reforçades amb fibra                  
  Productes de plaques de guix laminat 

de processament secundari                  
  

Productes de plaques de guix laminat 
de processament secundari. Cartró-
guix per sostres, envans i revestiments 

                 
 1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  

Material de juntes per plaques de guix 
laminat. Cartró - guix per sostres, 
envans i revestiments 
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Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 

Pl
a 
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od
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Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 
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 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou també el 
poliisocianurat (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, utilitzats 
com aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats 
com planxes, rotllos o altres articles pre-
formats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes i laminats 

                 

  
Productes manufacturats de vidre cel·lular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com plafons o 
planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes o aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
granulat de suro. Subministrat com a 
planxes sense recobriments 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
rotllos, mantes, feltres, planxes o plafons 
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 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC                  

 
Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteri per a 
formació de 

lots 
 103Z CONDICIONS PREVIES 

Control 
organolèptic: 

verificació 
característiques i/o 

requisits 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 103Z ESTAT DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 

 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 

 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 

 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 

 103Z BARRERA DE VAPOR 

 103Z PLOM, PLANOR 

   

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris per a formació 

de lots 

 PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS Organolèptic 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1311 ENRAJOLAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES RAJOLES                  

  Adhesius per rajoles ceràmiques                  
 1313 RAJOLES                  
  Rajoles ceràmiques fabricades per 

extrusió o premsat                  
  MATERIAL PER LES JUNTES                  
                    
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*: Control 

Criteris per a 
formació de 

lots 
 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però 
no menys d’un per 
local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a 
formació de 

lots 
 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 

Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

 PA-  

* Unitat de verificacions i proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1321 APLACAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1321 
APLACAT                  

 1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT                  

  

Ancoratges de plàstic per aplicacions 
no estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó de densitat 
normal. 

                 

  

Ancoratges de plàstic per aplicacions 
no estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó cel·lular curat en 
autoclau. 

                 

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions 
no estructurals, per fixació múltiple en 
fàbrica de maçoneria massissa 

                 

  

Ancoratges de plàstic per aplicacions 
no estructurals, per fixació múltiple en 
fàbrica de maçoneria foradada o 
calada 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó. 
Ancoratges químics. Per elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per 
càrregues lleugeres. 

                 
 1323 PLAQUES                  
  Plaquetes de fibrociment i peces 

complementàries.                  
  Plaques planes de fibrociment.                  
  Pedra natural. Plaques per revestiments 

murals                  
  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  Productes de pissarra i pedra natural 

per teulades i revestiments                  
  Teules i peces de formigó per teulats i 

revestiments de murs                  
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteri per a 
formació de lots 

 PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o 
sistema d’ancoratge. 
Verificació segons 
projecte i documentació 
del fabricant - cada planta 

- Cada 100m2 

 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat 
de les peces.  PE-1325 PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a 
formació de lots 

 
PA-1321 

APLACAT Planor i desplom 
- Cada planta 

- Cada 100m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1331 ARREBOSSAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT                  

  
Acabat exterior impermeable a l'aigua                  

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT                  

  Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 
  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  

Additius per morters per ram de paleta                  
  

Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de ciment 
i cal 

                 
                    

 

 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de 
Paràmetres d’execució: Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja 
i grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?  SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres.  PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1391 PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a l'aigua                  
                    
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 
 
 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del 
suport, sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
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- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 

metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 
23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements 
metàl·lics: sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels 
gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per 
cada tipus 
d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 13B1 FALS SOSTRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  
  Perfils metàl·lics per a particions, murs i 

sostres en plaques de guix laminat.                  
 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons de 

guix                  
  

Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons de 
compòsit i plaques de guix 

                 
 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  
  

Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 

                 
  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
  Plaques de guix laminat. Cartró-guix 

per a sostres, envans i revestiments                  
  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  
  

Plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix 
per sostres, envans i revestiments 

                 
 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Motllures de guix prefabricades                  
  

Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a sostres, 
envans i revestiments 

                 
                    

 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteri de 

formació de lots 

 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES Control organolèptic: 
Estat del suport, 
estructura de suspensió, 
travaments, estat de les 
plaques, resolució de 
juntes, o gruixos de 
guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

 PE-13BZ 
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT DE 
CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: 
planor, nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

 
PA- 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 
 1421 SUBASES I RECRESCUDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0422 
TOT-U NATURAL                  

 0423 TOT-U ARTIFICIAL                  
                    
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de 

formació de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m2 

 
PE-142Z HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat 
i densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 
PE-142Z 

GRUIX DE LES TONGADES 
Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 
executada 

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 
 14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES                  

  
Verificació de la classificació davant 
del lliscament                  

 1413 
TRACTAMENTS DEL SUPORT                  

  
Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, 
a base de sulfat càlcic, per a pastes 
auto-nivellants de sòls. 

                 
 14C3 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L’ACABAT 

FLEXIBLE                  
 14C4 MATERIAL FLEXIBLE D’ACABAMENT                  

  Recobriments dels sòls resilients, tèxtils i 
laminats.                  

  Superfícies per àrees esportives. 
Paviments multi-esportius d’interior.                  

 14C5 PECES AUXILIARS I COMPLEMENTARIES                  
 14C6 TRACTAMENTS ESPECIALS                  
                    
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PE-14CZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 

20% de l’execució 

- Cada 100 m2 

 

 PE-14CZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14CZ APLICACIÓ DEL SISTEMA DE FIXACIÓ 

 PE-14CZ COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL FLEXIBLE 

 PE-14CZ SOLUCIONS DE JUNTES I  ENCONTRES 

 PE-14CZ ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
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    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots 

 

PA-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE Organolèptic del 
paviment acabat:: 
Planor, manca 
d’adherència, juntes, 
aspecte superficial 

- Cada 100 m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 ELEMENTS PRACTICABLES 
 1531 PORTES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA                  
  

Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o 
control de fuites de fum. 

                 
 1534 FERRAMENTA                  
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ                  
 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                  
  Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                  
  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.                  
  Vidre laminat de seguretat.                  
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  Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                  

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 

- Cada planta 
 PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de 

fixacions i disposició d’aquestes 

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT  

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de 

lots 

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P1 VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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a 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de 

capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

endurit químicament.                  
  Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o 

antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat 

bàsic alcalinoterri.                  
  Vidre de seguretat silicat 

sodocàlcic temprat en calent.                  
  Vidre laminat de seguretat.                  
  Vidre de seguretat de silicat 

alcalitérric endurit en calent..                  
                    
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteris de 
formació 

de lots 

 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT RELATIVES 
A L’ACCESSIBILITAT DELS VIDRES 
EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE 
DB-SU1 

Un per tipus de disposició 
d’envidriament 

- Cada tipus 
de disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 

CONDICIONS DE SEGURETAT RELATIVES 
A L’IMPACTE AMB ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE 
DB-SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 
d’impacte 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
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Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de 
lots 

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

Projecte: P. EX.  NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB Any: 2019 Autor: Pep Riba 
 

PCQ/PQ_1711 3/12/2019 Pag.1 de 6 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS                  

  

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació 
d’algues residuals, pluvials i superficials, 
que funcionen per gravetat o sota 
lleugera pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció 
d'aigua, sanejament a pressió i 
sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 
40ºC en operacions que operen a 
temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació 
d'aigües residuals en l'interior de 
l'estructura dels edificis a baixa i alta 
temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col·lectors i escomeses de sanejament 
a l'exterior dels edificis. Soterrades o 
aèries, amb o sense pressió i en 
sistemes separatius o unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors llises 
de PVC-U unides per una capa 
espumada de PVC-U o per nervis de 
PVC-U compacte 

                 

  Tubs de Formigó, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de PVC-U                  
 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Pl
a 

C
od

. 

Element Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent 
soldats longitudinalment amb maniguet 
acoblable per a canalització d'aigües 
residuals 

                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoblable 
per a canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces 
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües 
en edificis. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines 
de polièster insaturat (UP), per a 
canalitzacions d'aigua de superfície o 
sanejament soterrades, exteriors als edificis 
per aplicacions sense pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines 
de polièster insaturat (UP), per a 
canalitzacions soterrades per a evacuació i 
sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines 
de polièster insaturat (UP), per a 
canalitzacions soterrades per aplicacions 
amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil 
clorat) per a evacuació d'aigües residuals a 
l'interior dels edificis. 

                 

  

Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil 
no plastificat) amb tubs de paret 
estructurada per a evacuació d'aigües 
residuals. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil 
no plastificat) per a sanejament soterrat o 
aeri amb pressió. 

                 

  

Tubs i peces complementàries prefabricades 
de formigó amb fibra d'acer i formigó armat 
amb unions flexibles per a aigües negres, 
pluvials i superfície per gravetat 

                 

  
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers 
d'estirè) per a evacuació d'aigües residuals a 
l'interior dels edificis. 

                 

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb 
(AT) o sense (NT) amiant destinades a 
clavegueram, sanejament i drenatge. 
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 1714 CANALONS PER RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants externs 
d'aigües pluvials de xapa de zinc, acer 
inoxidable, xapa d'acer amb 
recobriment metàl·lic per immersió en 
calent, xapa d'acer recobert de metall 
o recobriment orgànic, xapa d'alumini 
o de xapa de coure. 

                 

  Canalons suspesos i els seus accessoris 
de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en unions 
de canonades d'aigua no potable, 
calent (WF i WD), freda (WC) o freda 
resistent a olis (WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer de 
isoprè-isobutilè) per a canalitzacions 
d'aigua i drenatge, per a 
subministrament d'aigua potable 
calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques termoplàstiques 
amb estanquitat en unions de 
canonades per a transport i drenatge 
d'aigua no destinada al consum 
humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques termoplàstiques 
de material cel·lular de cautxú 
vulcanitzat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

Projecte: P. EX.  NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB Any: 2019 Autor: Pep Riba 
 

PCQ/PQ_1711 3/12/2019 Pag.4 de 6 
 

 

Pl
a 

C
od

. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 d
e 

su
b

m
in

ist
ra

, e
tiq

ue
ta

t. 

G
a

ra
nt

ia
 d

el
 fa

b
ric

a
nt

 

Documentació 
del marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
PC

 Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

a
ig

s s
/n

or
m

a
 s/

es
p

ec
ifi

ca
ci

ó 
C

er
tif

. d
or

ig
en

 s/
es

p
ec

if.
 

tè
cn

iq
ue

s 

Fi
tx

a
 c

a
ra

ct
er

íst
iq

ue
s t

èc
ni

q
ue

s 

D
ist

in
tiu

s d
e 

q
ua

lit
a

t v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
a

ci
on

s d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

d
e 

co
nf

or
m

ita
t 

C
er

tif
ic

a
t “

C
E”

 
C

on
tro

l p
ro

d
uc

ci
ó 

fà
b

ric
a

 

D
ITE

 

A
d

d
ic

io
na

l a
 e

tiq
ue

ta
 

“C
E”

 
Se

ge
ll,

 m
a

rc
a

 
co

nf
or

m
ita

t 

C
C

RR
 

H
om

ol
og

a
ci

ó 

M
a

rc
a

 A
EN

O
R 

"N
" 

 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS 
RESIDUALS                  

  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no 

fecals                  
  Plantes elevadores de matèries fecals, amb 

aplicacions limitades, petits usuaris                  
 1717 VÀLVULES                  
  

Vàlvules de retenció per a plantes 
elevadores d'aigües residuals, fecals i no 
fecals. 

                 
  Vàlvules equilibradors de pressió per a 

sistemes de desguàs a l'interior d'edificis                  
 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües 
pluvials de xapa de zinc, acer inoxidable, 
xapa d'acer amb recobriment metàl·lic per 
immersió en calent, xapa d'acer recobert 
de metall o recobert orgànic, xapa 
d'alumini o de xapa de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  

 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, 
diàmetres de 

col·lectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions 

d’aïllament acústic 

Control del 50% de 
la instal·lació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 
 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 
 PE-1734 BAIXANTS 
 PE-1735 SIFONS 
 PE-1736 DERIVACIONS 
 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I BUNERES 
 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 
 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots 
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 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments 
i/o derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües 
residuals i pluvials, amb les seves 
corresponents xarxes de ventilació 

 PA-1711 ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de 
registre 

* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

18 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
  1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1824 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                  
  Xemeneies. Terminals dels conductes de 

fums argilencs/ceràmics                  
  Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 

ceràmics                  
  Xemeneies. Elements de paret exterior de 

formigó                  
  Xemeneies. Parets interiors de formigó                  
  Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 

formigó                  
  

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.                  

  Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars                  

  
Xemeneies amb conductes de fum de 
material plàstic.                  

  Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.                  

  
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer. 

                 

  Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.                  

  Xemeneies metàl·liques modulars.                  

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge. 

                 

  
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de 
paret simple. 

                 

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir 
d'aire. 

                 

  

Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

                 

  Xemeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals                  

 1825 AIREJADORS                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

Projecte: P. EX.  NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB Any: 2019 Autor: Pep Riba 
 

PCQ/PQ_1821 13/12/2019 Pag.2 de 3 
 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES 
Control organolèptic de 
tipus, situació, fixacions, 

dimensions, capacitat dels 
equips 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Cada planta 

 PE-18Z 
EXTRACTORS 

 PE-18Z SISTEMES D’ACCIONAMENT 

 PE- AIREJADORS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació de 
fums (DB HS-3) 

Un per cada 5 conductes i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes 

 PA-1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 

Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Un per cada 5 detectors i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2 

 PA-1823 XIMENEIES UNITÀRIES 
Estanquitat i funcionament (DB HS-3) 

Un prova (voluntari) 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

19 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 1991 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions 
administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 191 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                  

 1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED                  
  Aparells acondicionadors d'aire                  
  Plantes refrigeradores d'aigua                  
  Equips autònoms                  
  Maquines alternatives de refrigeració                  
  Maquines centrífugues de refrigeració                  
  Maquines de refrigeració per absorció                  
 1912 ALTRES EQUIPS                  
  Bescanviador                  
 1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                  

  

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons 
de coure, sense soldadura, per aigua i 
gas en aplicacions sanitàries i de 
calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  

  

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil 
i les seves unions per a canalitzacions 
d'aigua soterrades o aèries, amb o sense 
pressió 

                 

  Tubs de polietilè (PE) per al 
subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua 
calenta i freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

  
Sistemes de canalització en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua 
calenta i freda. Polibutilè (PB) 

                 

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua 
calenta i freda. Polipropilè (PP) 

                 

  
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. 
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Condicions tècniques de 
subministrament. 
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Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i 
roscar. Condicions tècniques de 
subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a 
conducció de fluids, aplicacions 
mecàniques, estructurals i altres usos, tant 
en negre com galvanitzat. 

                 

  

Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics termostables reforçats amb fibra de 
vidre (PRFV) basats en resines de polièster 
insaturat (UP), amb unions rígides o flexibles, 
destinades a la utilització en instal·lacions 
soterrades. 

                 

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions 
en materials termoplàstics per a fluids líquids 
a pressió 

                 
 1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                  
  Conductes de xapa metàl·lica                  
  Conductes metàl·lics                  
  Revestiment interior                  
 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                  
  Vàlvules termostàtiques                  
  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-

res                  
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  
  

Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Sondes d'immersió                  
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Central de regulació                  
 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ                  
  Reixetes                  

 

Documents per la recepció 
dels PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb 
requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza 
el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de formació 

de lots 

 PE-19 
REPLANTEIG DE L’INSTAL·LACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions 
de conductes, aïllaments, 

sistemes antivibradors 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones privades 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

 PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTAL·LACIÓ 

 PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control Criteris de formació de 

lots 

 PA-1911 INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de 
funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta 
refrigeradora 

Instal·lacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instal·lació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit - Un lot per torre de 

refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2011 BAIXA TENSIÓ 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  

  

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 2064 CANALS                  
  

Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
 

 

 

 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

Projecte: P. EX.  NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB Any: 2019 Autor: Pep Riba 
 

PCQ/PQ_2011 13/12/2019 Pag.2 de 5 
 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura                  

 2073 CABLES                  

  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama                  

  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs corbables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instal·lacions interiors                  
  

Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació                  

  Tubs per a instal·lacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  

Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra                  

 2077 ACCESSORIS                  
  

Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg                  

  Proteccions                  

  
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

                 

  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instal·lacions d'obres                  
  Transformadors de seguretat per a 

"Molt baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació 

                 

  Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes                  

  Condensadors                  
                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació de 
lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control Criteris de 

formació de lots 

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2031 ENLLUMENAT 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors                  
  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors                  
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
  

Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'acer                  

  Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polímers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

  Columnes i bàculs d’enllumenat de 
formigó armat i formigó pretesat                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la 
seva potència total 

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
(si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots 

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES                  

 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

                 

  
Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de líquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

 2285 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

  
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

                 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 

d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

                 

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

                 

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

                 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  

Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua                  

 228E TUBS D'ACER                  

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

                 

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES                  

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 2291 JUNTES PER A CANONADES                  

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de líquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

                 

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 
Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*  Control Criteri de formació 

de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*  Control Criteri de formació 

de lots 

 
PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació 
de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

Projecte: P. EX.  NOVA SEU DE L'IGD FASHION & DESIGN HUB Any: 2019 Autor: Pep Riba 
 

PCQ/2311 13/12/2019 Pag.1 de 12 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

23 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
  2311- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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 234A SISTEMES DE DETECCIÓ I D'ALARMA D'INCENDIS                  
  Equips de subministrament d'alimentació.                  
  Detectors de calor. Detectors puntuals                  

  
Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, 
llum transmesa o per ionització. 

                 

  Detectors de flama. Detectors puntuals.                  
  Detectors de fums. Detectors lineals que 

utilitzen un feix òptic de llum                  
  Detectors d'aspiració de fums.                  
  Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes 

de fum autònomes.                  
  Polsadors manuals d'alarma.                  
  Equips de control i indicació                  
  Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 

acústics.                  
  

Sistemes electroacústics per a serveis 
d’emergència                  

  
Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 
Control de l'alarma per veu i equips 
indicadors 

                 

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per veu. 
Altaveus 

                 

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis: 
dispositius d'alarma de foc - Alarmes visuals                  

  Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 
fallada.                  

  Seccionadors de curtcircuit.                  

  
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en 
les vies de transmissió dels detectors de foc 
i de les alarmes d'incendi. 

                 

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 
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 234B Sistemes de proveïment d’aigua contra 
incendis                  

 234C SISTEMES D'HIDRANTS                  
  Hidrants exteriors de columna.                  
  Hidrants baix nivell de terra, pericons i 

tapes.                  
  Racors                  
  Mànegues                  
 234D EXTINTORS D'INCENDI                  

  Extintors portàtils d'incendis.                  
 234E SISTEMES DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES                  

  
Boques d'incendis amb mànegues 
semirígides.                  

  Boques d'incendis amb mànegues 
planes.                  

  ràcords                  
  Sistemes de BIE d’alta pressió                  

 234F SISTEMES DE COLUMNA SECA                  
  ràcords                  

 234G 
SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER 
RUIXADORS AUTOMÀTICS I AIGUA 
POLVORITZADA 

                 

  Conjunts de vàlvula d'alarma de 
canonades mullades i cambres de retard                  

  Conjunts de vàlvula d'alarma de 
canonades seques                  

  Alarmes hidromecàniques                  
  Detectors de flux d'aigua.                  
  Ruixadors automàtics.                  
 234H SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER AIGUA 

NEBULITZADA                  
  Components                  
 234I SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER ESCUMA 

FÍSICA                  
  Components                  
  

Escumògens d’alta, mitjana i baixa 
expansió                  

 234J SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER POLS                  
  Sistemes d'extinció d'incendis per pols                  
  Pols                  
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 234K SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER AGENTS 
EXTINTORS GASOSOS                  

  Sistemes de CO2. Dispositius de control 
automàtic i per a retardadors elèctrics.                  

  Dispositius no elèctrics de control 
automàtic i de retard.                  

  
Conjunts de vàlvules dels contenidors 
d'alta pressió i els seus actuadors.                  

  Dispositius manuals d'accionament i 
parada.                  

  Detectors especials d'incendis                  
  Difusors per a sistemes de CO2.                  
  Pressostats i manòmetres.                  
  Dispositius de pesada.                  
  Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.                  
  Dispositius pneumàtics d'alarma.                  

  
Vàlvules direccionals d'alta i baixa pressió 
i els seus actuadors per a sistemes de 
CO2. 

                 

  Dispositius no elèctrics d'avortar per a 
sistemes de CO2.                  

  Connectors.                  
  SISTEMES FIXOS D’EXTINCIÓ PER AEROSOLS 

CONDENSATS                  
  Generadors d’aerosols (RD 1381/09)                  

 234M SISTEMES PER AL CONTROL DE FUMS I DE 
CALOR                  

  Airejadors naturals d'extracció de fums i 
calor en obres de construcció                  

  Airejadors extractors de fums i calor 
mecànics en obres                  

  Sistemes de pressió diferencial                  
  Barreres de fum en edificis industrials i 

comercials                  

  
Equips de subministrament d'energia 
elèctrica i pneumàtics, pels sistemes de 
control de fums 

                 

  
Sistemes pel control de fum i de calor.  
Seccions de conductes de fums.                  

  Sistemes pel control de fum i de calor. 
Comportes de control de fums                  

 234N MANTES IGNÍFUGUES                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2351 SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINESCENT                  
  Sistemes de senyalització alimentats 

elèctricament                  

  
sistemes de senyalització fotoluminescent 
(exclosos els sistemes alimentats 
electrònicament) 

                 

  Senyalització de les vies d'evacuació                  
  

Senyalització dels mitjans de protecció contra 
incendis manuals                  

  Senyalització  fotoluminiscent                  
  Senyalització dels sistemes d'alerta i alarma                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS                  
 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS                  
  Elements amb capacitat portant                  
  Elements sense capacitat portant                  
 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES SEVES 

FERRAMENTES I ACCESSORIS                  

  
Accessoris: Dispositius d’emergència accionats 
per una manilla o un polsador per portes i 
tancaments tallafocs 

                 

  
Accessoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra 
horitzontal. 

                 

  Ferramentes: Dispositius de tancament 
controlat de portes.                  

  Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.                  

  Portes i tancaments tallafocs                  

  

Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en 
tanca portes, per tancament de portes batents 
de compartimentació talla foc/fum. 

                 

  Portes de pisos d'aparells elevadors les quals 
els és exigible categoria d'integritat                  

  Conductes i comportes tallafocs                  
  Segellats de penetració i juntes lineals                  
  

Productes tallafoc i de segellat de penetracions 
contra el foc                  

  Productes tallafoc i de segellat de juntes i 
obertures lineals contra el foc                  

 2364 CAPES PROTECTORES                  

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
d'acer 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
mixtos de làmina d'acer i formigó 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit 
de formigó 

                 

  Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de                  
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 2365 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA EL 
FOC                  

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de panells rígids i semirígids, i 
mantes 

                 

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de pintures intumescents, per 
elements d’acer. 

                 

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de morters projectats.                  

 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS                  
 2371 COBERTES                  
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.                  
  Cobertes exposades al foc sense Marcatge 

CE.                  
 2372 ALTRES PRODUCTES                  
  Productes amb Marcatge CE.                  
  Altres productes sense Marcatge CE.                  
  

Cortines i cortinatges en ús de pública 
concurrència                  

  Mobiliari entapissat en ús de pública 
concurrència                  

  Mobiliari no entapissat en ús de pública 
concurrència                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control Control Formació de 
lots 

 234A 
SISTEMES DE 

DETECCIÓ I D’ALARMA 
D’INCENDIS 

Equips de control 
i indicació (ECI) 

Identificació de la zona 

Cada 
Instal·lació 

constitueix un 
lot de control 

Percepció en l’àmbit de cada sector 

Gestió del sistema de comunicació de l’alarma 

Prioritat en sistemes integrats 

Compatibilitat amb els sistemes antiintrusió 

Polsadors 
d’alarma 

Distàncies des de qualsevol origen d’evacuació 

Situació 

Senyalització 

 234C 
SISTEMES D’HIDRANTS 

CONTRA INCENDIS 
Verificació de la 
zona protegida 

Distància fins a l’hidrant 

Sortida de l’hidrant 

Separació dels hidrants respecte a façana 

Emplaçament dels hidrants 

Condicions pels hidrants que tinguin la vàlvula de 
drenatge sota el nivell freàtic 

Condicions del subministrament d’aigua 

Xarxa de canonades 

 234D EXTINTORS D’INCENDI 

Emplaçament 

Distribució 

Adequació de l’agent extintor 

Senyalització 

 234E 
SISTEMES DE BOQUES D’INCENDI 

EQUIPADES 

Col·locació i disposició 

Accés i maniobra 

Senyalització 

 234F 
SISTEMES DE 

COLUMNA SECA 

Columna seca 

Situació de les boques de sortida 

Vàlvules 

Distàncies entre columnes 

Senyalització 

Condicions en les sortides de planta 

Presa d’aigua 
Accés 

Components 

 234G 

SISTEMES 
FIXOS 

D’EXTINCIÓ 

Per ruixadors automàtics i aigua poloritzada 

Disposició dels ruixadors 
Xarxa de canonades 
Sistema d’abastament 
Lloc de control 
Mecanismes de disparament i 
aturada manual 
 

 234H Per aigua nebulitzada 

 234I Per escuma física 

 234J Per pols 

 234K Per agents extintors gasosos 

 234L Per aerosols condensats 
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EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control Control Formació de 
lots 

 234M 
SISTEMES 

PER AL 
CONTROL DE 
FUM I CALOR 

Per flotabilitat 

Airejadors/ventiladors d’extracció 

Cada 
Instal·lació 

constitueix un 
lot de control 

Airejadors/ventiladors d’admissió 

Barreres de control de fums 

Per pressió diferencial 

Sistema de ventilació 

Fonts d’alimentació d’energia 

Controls del sistema 

cables elèctrics i conduccions pneumàtiques 

Conductes 

Comportes de control de fum 

Entrades d’aire 

Barreres de fum 

   per ventilació horitzontal Sistema de ventilació 

   per extracció de fums Sistema d’extracció 

 234N MANTES IGNÍFUGUES 
Emplaçament 

Senyalització 

 2034 ENLLUMENAT 
D’EMERGÈNCIA 

 de seguretat Instal·lació 

 de reemplaçament 
Emplaçament 

Alimentació - autonomia 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla Cod. Objecte del control Control Criteris de 
formació de lots 

 

 

PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 

FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en Projecte i 
Normativa 

Establerta al procés 
Estructures de 
Formigó 

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: 
Acabats (verticals i 
sostres) 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de l'execució 
a les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicació a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació de gruixos aplicats. 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica. Mínim el 
20% de la estructura 

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 

- Cada 250 m2 
- Cada planta. 

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de l’execució a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la col·locació dels elements 

La totalitat de 
l’estructura 

  
PROPAGACIÓ (INTERIOR I 

EXTERIOR) 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: Tancaments 
exteriors i tancaments interiors 

- Cada planta 

  
PORTES RESISTENTS AL 

FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta documentada i la 
subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides d’emergència, 
dispositius d’emergència accionats per una maneta o un botó per 
sortides d’emergència, dispositius de tancament controlat de 
portes, dispositius de retenció electromagnètica per portes, 
dispositius de coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc 

- Cada planta. 

  
PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 

- Cada planta 

  
PAS D’INSTAL·LACIONS: 

ELEMENTS 
OBSTURADORS 

Segellats: 
Control de l’ajust del producte col·locat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant, compatibilitat entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instal·lacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 

- Cada planta 

  
PAS D’INSTAL·LACIONS: 

ELEMENTS PASANTS 

Conductes de ventilació, serveis, eixides,  sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. Objecte del control Control Criteris de 
formació de lots 

  
VENTILACIÓ NATURAL 

DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: control 
dimensional del forat de ventilació en escales i vestíbuls, i forats 
de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ NATURAL 
MITJANÇANT 

CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control de les 
superfícies útils de ventilació; relació L/l en conductes 
rectangulars; secció útil de les reixetes; Situació de les reixetes; 
distàncies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos 
protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

REACCIÓ AL FOC DE 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I 

ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS, 

DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte col·locat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant. Compatibilitat entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de 
mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements 
decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

  
EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, portes 
situades als recorreguts, senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments interiors i 
elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 

  
INTERVENCIÓ DELS 

BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  mínimes dels 
vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils 
de rodament; distàncies; pendents; forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de maniobra 

- Superfície total 
considerada. 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

 
 

*
 
V
e
r
i
f
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
Pla: Cod. Objecte del control – Verificacions finals Criteris de formació de lots 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis (UNE 23007-14) 

  

Detectors i polsadors d’alarma 

Un lot per a cada instal·lació 

Informació donada per l’equip de senyalització i control 
Conexions amb les estacions receptores d’alarma d’incendis o d’avís d’averia 

Timbres / Sirenes 

Documents i instruccions de la instal·lació 

Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis (UNE 23500) 

  Xarxa general de distribució pel servei contra incendis 

Un lot per a cada instal·lació 
  Sistema de bombeig 

 
 

Documentació 

Grup de bombeig 

Instal·lador del sistema de bombeig 

Sistemes d’hidrants contra incendis 

  Boca d’hidrants contra incendi Un lot per a cada instal·lació 

Boques d’incendi equipades (BIEs) 

  Instal·lació de BIEs Un lot per a cada instal·lació 

Columna seca 

  
Instal·lació columna seca Un lot per a cada instal·lació 

Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada 

 
 

Canonades 
Canonada seca 

Un lot per a cada instal·lació 

instal·lació de canodades 

 

 

Equips 

Comprovacions 

alarmes hidràuliques 

Arrancament automàtic de bombes 

Rearrancament de les bombes diesel 

Calorifugació i calefacció localitzada 

Proveïment d'energia elèctrica auxiliar 

Vàlvules de tancament 

Interructors de flux 

  Abastament d’aigua 

Sistemes fixos d’extinció 

  Per aigua nebulitzada 

Proves de funcionalitat 

Documentació de la instal·lació 
Un lot per a cada instal·lació 

  Per espuma física 

  Per pols 

  per escuma física 

  per agents extintors gasosos 

  Per aerosols condensats 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control - Verificacions finals Criteris de formació de lots 

Sistemes pel control de fums i calor 

 

 Sistemes de control de 
temperatura i evacuació 
de fums per flotabilitat 

Edificis d'una planta, multiplanta amb atris, 
multiplanta amb escales o emplaçaments 

subterranis UNE 23584 

Un lot per a cada instal·lació 

Sistemes de 
presurització diferencial 

Edificis multiplanta amb escales amb disseny de 
pressurització diferencial o pressurització 

d'escales per evitar la seva inundació per fum 
UNE EN 12101-6: 2006 

Enllumenat d’emergència 

 
  de seguretat 

 de reemplaçament 
Un lot per a cada instal·lació 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

25  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 2511 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 
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Documentació del 
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 252 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES                  

 2521 ANTENES                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 252 MEGAFONIA                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2523 TELEFONIA                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 2525 TELEX                  
  Aparells per a instal·lacions de 

telecomunicacions                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Execució d’antenes: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de formació 

de lots 

 PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
 

Organolèptic: Ancoratge pal 
de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

 PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació 

 PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
Organolèptic: Protecció 

Control del 10% 

 PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10%  PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instal·lació de la megafonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25H1 ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instal·lació 

 

- Instal·lació de 
megafonia 

 PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

 PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

 PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-25HG ALTAVEUS 

   

Instal·lació de la telefonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25I1 ESCOMENSA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instal·lació  

- Instal·lació de 
telefonia 

 PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

 PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

 PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

   

Instal·lació de vídeo en circuit tancat: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25J1 CANALITZACIONS 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de l’instal·lació 

- Instal·lació de video 
en circuit tancat 

 PE-25J2 CAIXES 

 PE-25J4 CÀMARA 

 PE-25J6 MONITOR 

 PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

 PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteris de formació 
de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instal·lats 

- Cada instal·lació.  

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 
PA-2514 

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra de construcció de l'Igualada 
Fashion & Design Hub, ubicat a la tercera planta de l'antic edifici de Vives Vidal, al carrer lleida 
nº 53-55, d'Igualada. 
Estableix, mentre duri la construcció de l’edifici, les previsions respecte a la prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors i diferent personal aplegat a l’obra , així com els derivats de la reparació, 
conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. 
L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 
constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, 
analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si 
cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dona compliment 
a l’article 4 d’aquest R.D. 
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DADES DE L’OBRA 
 

Tipus d’obra: 

"Projecte d'obres de reforma interior de la tercera planta de l'antic edifici de Vives Vidal per a la 
ubicació de la seu d'Igualada fashion & design hub" 
 

Emplaçament: 

Tercera planta de l'antic edifici Vives Vidal (Carrer Lleida 53-55) 
(08700) - IGUALADA 
 

Promotor: 

AJUNTAMENT D'IGUALADA 
P-0810100-H 
Plaça de l'Ajuntament, 1   
(08700) IGUALADA   
 

Autor del projecte: 

Carles Crespo Veigas ( Arquitecte ) 
Miguel Corral Ortega (Arquitecte) 
 

Autor de l’estudi de seguretat i salut: 

Josep M. Riba Samarra (Arquitecte Tècnic) 
 
Presupost d’execució material de l’obra: 
CINC-CENTS CINQUANTA MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS  (550.517,49.€) 
 

Presupost de seguretat i salut laboral: 
CINC MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS  (5.067,90.€) 
 
Condicions del projecte: 
El termini d’execució previst de les obres és de 8 mesos, a partir de l’acta de replanteig. 
Es preveu un nombre mig de persones en obra de 12 treballadors, i un punt alt de 25. 
 
Centre d'assistència més proper.  
HOSPITAL D’IGUALADA                                                         
Avinguda Catalunya, 11            
( 08700 ) Igualada                                                      
Telf: 93 807 55 00                                                 
 
Instal.lacions existents i serveis afectats: 
No es preveu l’afectació de cap servei, no obstant,abans de començar els treballs s’haurà de 
verificar aquest supòsit amb l’ Ajuntament i Direcció Facultativa. 
 
Climtologia: 
Pertany a la climatologia mediterrània, amb estius moderats i hiverns també moderats, regulats 
per l'afecció del mar. El règim de plovometria és semiàrid de 500/600 litres any per m2. 
 

Accés a les obres: 
Es controlaran els accessos a l’obra de forma que tant sols les persones autoritzades, i amb 
proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 



 

ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
Antecedents i condicionants 
 
El març de 2018 s’aprova la modificació puntual del Pla General D’ordenació d’Igualada a la 
part est de l’illa que afronta amb les avingudes del Mestre Montaner de Barcelona i del carrer 
Lleida, promoguda per l’Ajuntament d’Igualada i té com a finalitat transformar un sòl industrial 
(clau 17) en desús a usos d’activitat econòmica terciària i al d’equipament públic mitjançant la 
cessió de la planta tercera de l’antic edifici d’oficines Vives Vidal en la qual s’implantarà la seu 
d’Igualada Fashion & Design (IGFD). 
 
El juliol de 2018 l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil presenta el projecte Bàsic i Executiu 
per a la Construcció d’un nou centre comercial promogut per l’empresa “Bonpreu”, que inclou la 
rehabilitació i reestructuració de l’antic edifici d’oficines de Vives Vidal. 
 
L’agost de 2018 l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil presenta el projecte tècnic de 
protecció contra incendis d’un centre comercial, que inclou també la rehabilitació i 
reestructuració de l’antic edifici d’oficines de Vives Vidal, el setembre de 2018 presenta 
documentació complementària al projecte, i finalment el 24 de setembre la direcció general de 
prevenció, extinció d’incendis emet l’informe favorable. 
 
El gener de 2019 l’Ajuntament d’Igualada encarrega un estudi previ de programació de l’IGFD, 
com a document de treball, a l’estudi Poliprograma, amb la finalitat de definir el preprograma 
funcional del projecte i estudiar la seva implementació a la tercera planta de l’antic edifici Vives 
Vidal, de titularitat municipal. 
De les tres opcions programàtiques que es plantegen en aquest estudi previ, s’acorda 
desenvolupar l’opció 2, que correspon únicament espais de FITEX i activitats complementàries, 
renunciant a la ubicació de l’escola Municipal d’Art G. Camps . En termes generals l’alternativa 
2 es composa d’una àrea de formació, una àrea terciària, espais per a impressió digital, 
robòtica i experimentació i una sala polivalent. 
 
En el marc d’aquest projecte el juny de 2019 l’Ajuntament d’Igualada va encarregar a 
l’arquitecte Jaume Riba la revisió del projecte de construcció d’un nou centre comercial que 
inclou la rehabilitació i reestructuració de l’antic edifici d’oficines de Vives Vidal, pel que fa 
referència a la planta tercera en termes de normatives de seguretat en cas d’incendis, de 
seguretat d’utilització i accessibilitat o aspectes generals de l’edifici que poguessin condicionar 
el desenvolupament del programa de l’IGFD. 
 
L’ús previst de planta tercera en el projecte tècnic de protecció contra incendis redactat per 
l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil, només contemplava l’ús administratiu, però el 
programa que es preveu desenvolupar l’IGFD també preveu una part d’ús docent i una part 
d’ús públic, amb una sala d’ús polivalent per actes culturals oberts a la ciutat d’Igualada. Per 
tant l’ocupació de planta tercera serà superior a la prevista en el projecte inicial. 
 
Des de l’Ajuntament es planteja una modificació del nou nucli d’escala adossat a l’antic edifici 
de Vives Vidal, que dóna accés a la planta tercera i a la resta de plantes de l’edifici, amb la 
instal·lació d’un segon ascensor per garantir l’accessibilitat en cas d’averia o manteniment d’un 
dels dos ascensors, tal i com recomana l’estudi previ de programació de l’IGFD redactat per 
Poliprograma. També caldrà preveure zones de refugi en la planta tercera en les escales 
protegides existents X i Z, dimensionades en funció de l’ocupació prevista d’aquesta planta. 
 



 

Emplaçament 
 

 
 
Les obres es duran a terme a la tercera planta de l'antic edifici de la Vives Vidal, al carrer Lleida 
nº53-55 d'Igualada (Barcelona).  



 

Descripció del projecte 
 
Les obres a realitzar s'executaran en la planta tercera de l'antic edifici de la Vives Vidal SA, 
situada al c/ Lleida nº53-55, a la cantonada amb l'Avinguda Barcelona. 
 
La planta sobre la que es treballarà disposa d'una superfície diàfana de 1420 m2. L'actuació del 
projecte afecta a 759,14 m2 de la superfície total de la planta. Per tant, es disposa d'una 
superfície de 660m2 al mateix nivell per utilitzar com a magatzem, vestidors, oficines, etc. 
 
La càrrega i descàrrega del material es preveu fer per la terrassa situada a la cantonada nord 
oest, a una cota 18,50m per sobre de l'Avinguda Barcelona. Aquesta terrassa i el fet de 
disposar d'aquest espai diàfan, permet optimitzar molt els costs de càrrega i descàrrega de 
materials i residus, utilitzant camions grua. 
 
 
FAÇANES 
 
Els tancaments de façana de l’edifici existent són de totxana enguixats a la cara interior, i sense 
aïllament tèrmic. A l’exterior, la façana està recoberta, en tota la seva alçada, d’una planxa 
metàl·lica de color marró clar amb gelosies d’alumini gris davant de les obertures, que 
s’organitzen verticalment cada 5,5 m i tenen una amplada de 1,5 m. Les fusteries exteriors 
existents són d’alumini amb vidre senzill. 
 
El projecte previ redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil preveu la substitució de 
les fusteries de totes les obertures existents de façana, i el revestiment exterior amb xapa 
metàl·lica de tota la façana. 
 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu fer un trasdossat amb plaques 
de guix laminat fixat mecànicament a una estructura autoportant de perfileria de planxa d'acer 
galvanitzada amb aïllament amb plaques de llana de roca de 12 cm de gruix. 
 
COBERTES 
 
La coberta de l’edifici existent és de tipus “Deck“ a dues aigües, formada amb panells de xapa 
metàl·lica, capa de compressió de morter i impermeabilització. 
 
El projecte previ redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil preveu la renovació de 
part de la coberta existent amb coberta tipus tipus “Deck“. 
 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu instal·lar lluernaris tipus “Lledó 
sunoptic” per tal de donar llum natural als espais interiors que no tenen façana com són les 
aules tallers, espais de producció, el hub impressió digital, etc... Són lluernaris amb unes lents 
prismàtiques d’alt rendiment que proporcionen la màxima transmissió de llum i al mateix temps 
mantenen una difusió del 100 %. El projecte contempla totes les feines de remats per a deixar 
els lluernaris completament acabats. 
 
DISTRIBUCIONS INTERIORS 
 
Per a les compartimentacions interiors verticals s’ha optat per envans de plaques de guix 
laminat, amb estructura autoportant amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat. S'ha previst tres 
tipologies d'envà interior, d'acord amb els requeriments acústics de cada zona. En les zones 
més restrictives, per a tal de complir amb un aïllament acústic igual a 68 dB(A), s'opta per un 
envà de 225mm de gruix total, amb doble perfileria de 70mm tipus High Stil cada 600mm, 
composat amb 2 plaques de guix laminat tipus BA de 12,5 mm de gruix a cada cara i una 
intermitja, + 6,7 cm de llana de roca a l'interior de cada estructura. En les zones amb un 
rqueriment acústic més moderat, s'opta per una sol·lució formada per una estructura de 70mm 
tipus High Stil cada 600mm, i 3 plaques de guix laminat tipus BA de 12,5 mm de gruix a cada 



 

cara + 6,7 cm de llana de roca a l'interior. Finalment,amb zones sense requeriment acústic, 
s'utilitza un envà convencional format per una estructura senzilla de 70mm i una placa de guix 
laminat tipus Ba 15 a cada cara +6,7cm de llana de roca a l'interior. 
 
Per a les compartimentacions interiors verticals que requereixin una resistència al foc de EI-
120, es farà amb la mateixa composició d’envans de plaques de guix laminat que els anteriors, 
però utilitzant plaques PPF/PPH. 
 
En zones d’administració, showroom o coworking, les divisòries interiors seran amb mampares 
de vidre, per tal de fer arribar la llum natural als espais més interiors. 
 
La fusteria interior anirà revestida amb fòrmica, amb tarja superior de vidre i ferratges d’acer 
inoxidable. Les portes d’accés a les escales protegides o al vestíbul previ del muntacàrregues 
seran metàl·liques amb una resistència al foc EI-60. 
 
PAVIMENTS 
 
El paviment existent de planta tercera és de terratzo, que caldrà repassar i regularitzar 
prèviament abans de col·locar el nou paviment, així com la formació de juntes de dilatació. 
 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu la col·locació de paviment de 
PVC tipus “Gerflor Mipolam” , excepte els lavabos que es col·locarà un paviment de peces de 
gres porcel·lànic, prèvia solera autoanivellant. 
 
Per limitar el risc de lliscament dels paviments en els edificis d’ús públic, s’estableixen una 
classificació dels diferents paviments segons les característiques al seu grau de lliscament. En 
les zones interiors seques amb pendents < 6 % seran de classe 1, i les que tinguin pendent > 
6% o bé les escales tindran seran de classe 2. Les zones interiors humides com pot ser els 
vestíbuls d’entrada, banys i vestuaris quan les superfícies tinguin pendents < 6 % seran de 
classe 2, i les que tinguin pendent > 6% o bé les escales tindran seran de classe 3. 
 
REVESTIMENTS INTERIORS 
 
Arrambadors amb tauler de MDF en paraments verticals de zones de circulació i aules interiors. 
Són taulers aglomerats de fibres de fusta i resines sintètiques d’alta densitat acabat amb 
resines fenòliques termoendurides (tipus fòrmica), a dues cares i cantells de 16 mm de gruix, 
col·locat sobre estructura de rastrells, i peça de remat superior d’acer inoxidable. 
 
Aplacats de fusta natural en algunes parets del vestíbul d’entrada, fixades amb doble estructura 
d’alumini. 
 
Enrajolats amb plaquetes de ceràmica esmaltada en paraments verticals de lavabos damunt 
d’un previ arrebossat-reglejat. 
 
Arrebossat amb acabat remolinat i pintat a l’interior de magatzems i local d’instal·lacions. 
Cel-ras de plaques de cartró-guix registrables i fonoabsorvents (ocultació guies Klein), de 
120x60 cm a les zones de circulació i de 60x60 cm a l’interior de les aules, sales, despatxos, 
magatzems, etc... 
 
Cel-ras de plaques de cartró-guix fixe (ocultació guies Klein), en les franges perimetrals tant a 
les zones de circulació com a l’interior de les aules, sales i despatxos. 
 
Cel-ras de plaques de cartró-guix hidròfug (ocultació guia Klein), en les estances humides. 
 
La sales d’instal·lacions aniran arrebossades, acabat remolinat per a posterior pintat. 
 
PINTURA 



 

 
- Pintura plàstica a dues mans, prèvia imprimació i massillat, en parets i sostres enguixats. 
- Pintura impermeable tipus FEB-REVETON, a dues mans en parets i sostres arrebossats. 
- Pintura a l’esmalt sintètic, a dues mans prèvia mà de mini raspat i fregat en elements 
metàl·lics. 
 
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
L’edifici existent disposa d’escomesa d’aigua i distribució interior comunitària fins a cada planta. 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu la instal·lació interior d’aigua 
per donar servei als diferents punts de consum en els lavabos generals, locals de neteja i a 
l’interior de les aules tallers. 
 
Incorporació d’energia renovable amb aerotèrmia per a producció d’ACS. La producció d’aigua 
calenta sanitària es farà amb el calor residual de les bombes de calor de la climatització. En el 
moment que s’està refredant l’edifici, el calor que traiem és aprofitat per escalfar de forma 
gratuïta i totalment renovable el dipòsit d’aigua calenta sanitària. 
 
INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT 
 
L’edifici existent disposa de xarxa d’evacuació d’aigües pluvials generals de l’edifici, mitjançant 
baixants interiors situats al façana de l’avinguda Barcelona i a la façana nord. 
 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu la instal·lació de la xarxa 
d’evacuació d’aigües residuals dels lavabos contemplats en el projecte, mitjançant baixants 
interiors de PVC, i conduïts fins a la xarxa municipal de forma separativa de la xarxa 
d’evacuació de les aigües pluvials. 
 
INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
El projecte previ redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil preveu la instal·lació 
d’una estació transformadora en la planta baixa de l’edifici existent, que donarà servei a totes 
les plantes. 
 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu la instal·lació d’electricitat 
interior . 
 
La distribució de circuits es farà amb safates distribuïdes per cel ras. El nombre de circuits serà 
el necessari per poder controlar i protegir de de forma independent cada una de les àrees, tant 
pel que fa a l’enllumenat, els endolls, els equips elèctrics, la climatització, la ventilació, la 
protecció contra incendis i la seguretat. 
 
Disposarà de les següents instal·lacions: 
- Instal·lació d’il·luminació. 
- Enllumenat d’emergència. 
- Reguladors d’intensitat de la llum en zones comuns. 
- Instal·lació domòtica per a control de seguretat, fuites d’aigua, regulació dels sistemes de 
calefacció i refrigeració. 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
El projecte previ redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil preveu la instal·lació 
d’un RITI –únic ITC en la planta baixa de l’edifici existent, que donarà servei a totes les plantes. 
El present projecte de reforma interior de planta tercera preveu la instal·lació de 
telecomunicacions interior. 
 
Disposarà de les següents instal·lacions: 



 

- Xarxa d’Internet amb fibra òptica. 
- Instal·lació de telèfon en recepció, administració, coworking, aules tallers i Hub impressió 
digital. 
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Els equips generadors de calor i fred, seran bombes de calor d’aerotèrmia d’alt rendiment del 
tipus aire-aigua amb recuperació de calor. Es distribuirà tota la energia tèrmica d’aquestes 
bombes de calor amb una xarxa hidràulica de canonades de polipropilè que connectaran amb 
tots els fancoils i climatitzadors de cada espai a climatitzar. Unes circuladores d’aigua freda i 
calenta, de cabal variable, seran les encarregades de d’aportar el cabal d’aigua necessari a 
cada unitat terminal. 
 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
 
Les unitats terminals tipus fancoils o climatitzadors, seran amb ventilador inverter i estaran 
dotades de 2 bateries (1 de fred + 1 de calor). El seu control serà independent per a cada unitat 
terminal. 
 
Els conductes de distribució d’aire d’impulsió i retorn es faran amb planxa d’aïllament de 40 mm 
de gruix per a garantir un bon aïllament i una millor atenuació acústica. 
 
La ventilació i renovació d’aire es farà amb uns recuperadors de calor del tipus alta eficiència 
que aprofitaran el calor de l’aire d’extracció per preescalfar l’aire d’aportació. Serà un sistema 
de cabal variable i pressió constant que s’activarà per a cada espai que precisi ventilació. 
Aquesta activació es farà amb sonda de CO2 que actuarà sobre una comporta de zona. 
 
Caldrà que la instal·lació de climatització es pugui regular de forma independent per a cada una 
dels espais de les diferents àrees, ja que el seu ús pot tenir franges d’horari molt variable. 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El projecte redactat per l’enginyer industrial Josep Colomer Oferil contempla la instal·lació de 
protecció contra incendis del centre comercial, que inclou també la rehabilitació i 
reestructuració de l’antic edifici d’oficines de Vives Vidal , i per tant la planta tercera, tot i tenir 
l’ús principalment administratiu, disposarà de les instal·lacions següents: 
-Extintors portàtils 21A-1133B 
-Extintors mòbils de 50 Kg de pols 
-Boques d’incendi BIE 25 /20 mm 
-Sistema d’alarma 
-Sistema de detecció d’incendis 
-Instal·lació automàtica d’extinció 
-Senyalització de mitjans manuals P.C.I., visibles permanentment 
 
L’establiment disposarà d’un sistema d’abastament d’aigua contra incendis propi, que constarà 
d’un dipòsit soterrat de 180 m³ de capacitat. Aquest alimentarà un grup de bombeig de l’aigua 
contra incendis compost per una bomba elèctrica principal, una bomba dièsel principal i una 
bomba auxiliar jockey. 
 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
Segons els paràmetres que determina el DB HS-2, així com les especificacions del D. 21/2006 
de Criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis, per edificis que no tenen ús habitatge, 
caldrà aportar en el projecte executiu un estudi específic adoptant criteris similars als establerts 
en el DB HS 2. 
 



 

UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS PRINCIPALS RISCOS 
 
MITJANS I MAQUINARIA  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

  
TREBALLS PREVIS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
ENDERROCS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Fallida de l'estructura 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Acumulació de runes 

 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 

 
FONAMENTS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament 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 



 

• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
ESTRUCTURA 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament 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 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
RAM DE PALETA 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
COBERTA 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament 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 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes de pals i antenes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
REVESTIMENTS I ACABATS 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 



 

• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
INSTAL.LACIONS 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobreesforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 

 

 
 
RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
  
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Aixafaments 
 - Cops i talls 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Inhalació de pols. 
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ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ 



 

DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

 

1.1 Definició: 

  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

   
1.2 Diferents mètodes de demolició: 

Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 

• demolició per arrossegament. 
• demolició per empenta. 
• demolició per entibament. 
• demolició per bola. 

Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

  
1.3 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions 

o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses 
de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els 
dipòsits de combustible, si els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions 
per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs 
contaminació per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en 

el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis 
collindants. 

  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
• Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de 

seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 

àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de 
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes 
de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i 
la previsió de vies d’evacuació.  

 



 

DEMOLICIÓ  MANUAL 

1.- Definició i descripció. 
     

1.1 Definició : 

  
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per 
eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
     

1.2 Descripció: 

 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 

1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües 
fecals, Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat 
inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb 
l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 

portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, 

àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma 
acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 



 

en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
                                                                                                                                        
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
   
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a 
les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat 
pel nivell de soroll. 
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3.- Norma de Seguretat 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 
 

Abans de la demolició : 

 
• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la 

calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els 
senyals de seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  
cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, 
etc. 

• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 



 

• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació 
de pols durant  la realització dels treballs. 

• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m 
A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la 
bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 

   

Durant la demolició : 

  
• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es 

realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat 
d’elements que s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de 

deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a 
comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o 
cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui 
superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar 
la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant 
les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant 

rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines 

de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 

punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 

altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 
endreçada. 

• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les 
bastides. 

• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot 

moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 



 

• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al 
treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les 
vies respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres 
de protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

  

Després de la demolició : 

  
• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar 

les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou 

edifici. 
     

ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les 
xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot 
suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
  

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 



 

- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
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5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
     



 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició : 

  
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer 
corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  resistent i 
sustentant de l’edifici. 
 

1.2 Descripció: 

 
- Característiques : 
Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
Es treballa en sec. 
 
 - Construcció de l’estructura: 
Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 
Després es munten les bigues principals.  
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o bigueta 
i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 
  
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• encofradors. 
• ferrallistes. 
• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operadors de grua. 
• soldadors. 
• operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 
• Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel 

transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales 
manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
• Instal·lació d’higiene i benestar. 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 



 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.  MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.  MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.  MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.  MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics. MEDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 
(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

• L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a 
mòduls de bastida tubular. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant.  

 
PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés 
de  construcció de l’estructura : 

 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

• En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó 
de seguretat ancorat a: 

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi 
cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un 
mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a 
l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge 
en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès 
de la biga. 



 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de 
l’ancoratge mòbil. 

 
• En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, 

les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars 
metàl·lics. 

 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals 
que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 
• És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  

suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap 
grua. 

• La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 
baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada 
mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

• S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la 
realització del corresponent forjat. 

• Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que 
puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta 
forma realitzar els treballs amb total seguretat 

• El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de 
xarxes  o barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a 
aquesta finalitat. 

 

Durant la construcció de forjat. 

• Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  
aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a 
aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels 
reforços antilliscants. 

• En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es 
trobi col·locada. 

• L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 
desplaçaments inútils per les bigues. 

• Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 
• A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als 

ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes 
perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al 
personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la 
càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

• A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables 
d’acer tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra 
es col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se 
subjectarà al cable superior. 

   

Protecció de buits horitzontals. 

• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi 
forjat.  

• Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 
mateixa. 

• Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les 
malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

 
• S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les 

peces de gran tonatge. 
• Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de 

perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant 
les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport 
horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments 
d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment 
separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 



 

• S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

• El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars 
per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga 
sigui de dos braços. 

• Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars 
s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en 
els desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

• Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si 
en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

• Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 
• Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 

sobre la seva  verticalitat. 
• És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura 

a les alçades  immediates inferiors 
• A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 

guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, 
barra intermitja i entornpeu. 

• Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 
requerida pel muntatge.  

• En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que 
les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al 
carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

• Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en 
la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva 
verticalitat una manta ignífuga. 

• Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una 
manta ignífuga. 

• En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, 
que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui 
convenientment aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics. 

• Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi 
aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una 
guíndola. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus 
orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

• En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha 
d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li 
arribin el seu cos. 

• És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament 
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup 
transformador en tensió. 

• És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 
• En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales 

manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part 
inferior. 

• Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o 
tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

• És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 
• No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 
• Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  

tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 
• La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 
• La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  

superior a 0,5 metres. 
• A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 
• Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament 

sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 



 

• L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
• En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a 

les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 

curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics. 

• Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà 
que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  
canalitzar el trànsit del personal a l’obra. 

• Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es 
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

• El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 
• El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 
• Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en 

ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 
• Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 
• S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es 

pugui produir un incendi. 
• S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin 

treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant 
bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

• S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 
• S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 
• S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 
• S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 
• S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 
 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 
 
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 



 

malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La 

xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i 
corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 
xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 
cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra 
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 
màxim. 

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 

cm. d’ample. 
- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada  en  aquesta activitat : 
  
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

 
•  Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
•  Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 



 

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 - Cascos de seguretat. 
 - Pantalla amb vidre inactínic. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
   
• Treballs de bulonat: 
 - Cascos de seguretat. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines.  
  
•  Treballs de formigonat i vibrat:    
 - Cascos  de seguretat. 
 - Botes de seguretat de goma de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball.  
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 



 

COBERTES 

1.1 Definició: 

 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 
  
1.2 Tipus de cobertes: 

Cobertes planes:    
• trepitjables. 
• no trepitjables. 

Cobertes inclinades:  
• de fibrociment.  
• galvanitzades. 
• aliatges lleugers. 
• pissarra.  
• sintètics. 
• teula. 
• xapa. 

Llanternes.   
  
1.3 Observacions generals: 

 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat 
es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal 
iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar 
fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el 
forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. 
La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, 
respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de 
característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 



 

COBERTES PLANES 

1.- Introducció. 
 

1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina 
totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  
 

1.2 Descripció: 
   
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha 
estat construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són : 
- la formació dels pendents. 
- aïllament i impermeabilització. 
- L'acabat. 
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb 
envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de 
formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 
 - Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
 - Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
 - O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si 
ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes 
planes : 
- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, 

sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 
- Coberta convencional: 
- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior 

de la làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 
  
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 
• Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
• Operaris per al bombeig del formigó. 
• Operadors de grua. 
• Paletes. 
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de 
l’estructura : 
• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar,  bomba de formigó, etc. 
• Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

COBERTES PLANES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

 



 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 
 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 
28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
 
 

COBERTES PLANES 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

 
• El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 
més alta de la coberta. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar 
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant.  

 

PROCÉS 
   
• El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que 
sigui  possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell 
durant la construcció de la coberta: 

 

Protecció dels buits perimetrals. 

 



 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral. 

• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la 
coberta les corresponents baranes de seguretat. 

• Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a 
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una 
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de 
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta. 

 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació: 
- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix 

forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran 
cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

- Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 

bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o 
encintat al corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del 
risc de caiguda d’objectes i persones. 

• En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es 
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar 
aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia 
mentre es realitzen aquests treballs.  

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de 
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a 
l’ombra, evitant la seva exposició al sol. 

• L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 

• El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el 
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

• S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 
60cms . 

• Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar 
els petits ajusts. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en 
aquesta zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
• S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
• L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit 

d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
• Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el 

cos. 
• La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues 

puntuals sobre el forjat. 



 

• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics.  

 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Bombatge de formigó 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
 
 

COBERTES PLANES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, 
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una 
fusta  convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa.  

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 



 

COBERTES PLANES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
  
• Treballs  amb formigonat: 
 - Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
• Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
• Pel ram de paleta:    
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
 
 
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 

 

1.1. Definició :  

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 
 

1.2 Tipus de tancaments interiors : 

• De totxo :  
  
• Prefabricats :  

- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

  

1.3 Observacions generals : 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran 
per a la confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja 
instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura 
de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la 
seva mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats 
reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es 
recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un 
rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir 
una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i 
benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 



 

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

  
  

1.1 Definició: 

 Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions 
interiors. 
 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 
- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
- Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, 
s’elevarà mitjançant la grua, si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el 
muntacàrregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del 
camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• operadors de grua. 
• paletes. 
• operaris de carretó elevador. 
 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
envans: 
• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 
• Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 

cada planta. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà 
el muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres 
d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de 
contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el 
qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

DE TOTXO 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o 
en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 



 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                   MÈDIA        MOLT GREU    ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU                MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom                            BAIXA         GREU              BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació                        BAIXA      LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes                                                  BAIXA          GREU               BAIX 
6.-Trepitjada sobre objectes                                         MÈDIA     LLEU                BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.                                ALTA              LLEU    MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MÈDIA         GREU             MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                      MÈDIA       LLEU      BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA           LLEU               BAIX  
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                                MÈDIA      GREU              MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA           LLEU      BAIX  
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA       LLEU             MEDI 
27.-Malaties causades per agents químics.                   MÈDIA       GREU            MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA             GREU              MEDI  
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

3.- Norma de Seguretat 

  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

  
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 

manca, es farà servir la grua torre. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin 

construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 

PROCÉS 

  
• El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en 

les activitats anteriors. 
• En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 

anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
• Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell 
del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva 
funció. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 



 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  
erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 

ulleres antipartícules. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en 
aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
• Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica. 
• Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 

superiors als d’ús. 
• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
 En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes 

per: 
  
•  Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

•  Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs amb forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, 
al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 
  



 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
• Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
• Pels treballs de maçoneria : 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si calgués. 
• Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
• Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 



 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

1.- Definició i descripció. 

 
 

1.1 Definició: 

 
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais 
interiors d’un edifici. 
 
 

1.2 Descripció: 

  
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases: 
- senyalització a planta, mitjançant blavet. 
- col·locació de guies. 
- col·locació de plafons. 
- segellat de juntes entre plafons. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament 
empaquetat. 
 
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip 
humà següent: 
 
• Operadors de grua. 
• Muntadors de plaques prefabricades. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització 
d’aquests: 
 
• Maquinària : grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil. 
• Estris : escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el 
muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes 
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de 
curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de 
llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

PLAFONS PREFABRICATS (Guix–cartró) 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 
en la seva avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en 
el seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 



 

 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                             MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                                 ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.                                     MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                         MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
15.-Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MEDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDIA 
20.-Explosions BAIXA MOLT GREU BAIX 
21.-Incendis BAIXA GREU BAIX 
22.-Causats per éssers vius  BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.                ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics MEDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades 
d'aïllament en màquines. 
(17 i 27)   Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.  
 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han 

d’assegurar de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a 
l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

  
• El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat 
possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 
il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc. 

• Quan per necessitats d'obra, sigui necessari  treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors, 
aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell 
espai de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc. 

• En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 



 

• Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 
específiques.  

• S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), 
granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc 
de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  

• En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres 
antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols. 

• En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius 
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes. 

• En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius 
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes. 

• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals 
disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

  

ELEMENTS AUXILIARS 

  
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat: 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 

 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

  
• Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per : 
  
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat on     
s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada  2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 
  
 - Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 - Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 - Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 - Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 - Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 - Senyal de protecció obligatòria del cap. 



 

 - Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 - Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 - Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 - Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
 - Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 - Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  

TANCAMENTS INTERIORS. PLAFONS PREFABRICATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

  
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
   
• Treballs de transport (operaris de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
   
• Pels treballs de muntatge: 
 - Casc de seguretat. 
 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 - Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 - Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”. 
 - Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”. 
  
• Treballs amb pistola fixa-claus: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir. 
- Ulleres antiimpactes. 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 



 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, 

perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 

elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 

sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la 
finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

 
• Interiors:  

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons 
de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides 
d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, 

per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, 

abans de l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament 

que es fa a sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 

elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de 

fibra natural o artificial. 
 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 
- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 

  

 
 
 



 

REVESTIMENTS INTERIORS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 
• aplacats o xapats. 
• arrebossats. 
• pintures. 
• Enrajolats de parets:        

- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

• referits i lliscats.  
• tèxtils.   
• flexibles.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 
per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors 
es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
• operadors de grua. 
• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d‘higiene i benestar 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 



 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment 
o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27)  Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)  Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i 
materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant 

les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures, 
• Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
• Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica.  
• Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 

ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 



 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 

ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

  

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  
bastiment penjat. 

• No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Entaulellat 

• El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals 
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

• Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
• Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
• Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  

les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 
 

Arrebossats, referits i lliscats. 

• Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, 
el més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 
que evitin el seu lliscament voluntari. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el 
Reglament de Baixa Tensió.  

 

Tèxtils i flexibles. 

• El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es 
realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o 
sobreesforços. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 



 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de 
mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, 
per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna. 

• Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar 
possibles incendis. 

• S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 

• En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 

Pintures 

• Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades 
i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants 
de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

• El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme 
des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà. 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi 
anirà acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta 
càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 
com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 
• Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 



 

REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 
• Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
 
 
• Pels treballs amb morters i guixos: 



 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
• Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 



 

PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Tipus de revestiments : 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: 
pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 
 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de 
la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 



 

PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de 
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
• tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni 
adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum 
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb 
juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb 
ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada 
per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 
elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 

cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 



 

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 

PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 
materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 

senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a 

la grua. 



 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 
plataformes específiques.   

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb 

el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar 
en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb 
la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no 

estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 

caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 

transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 

a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 

l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 

rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 

per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 

amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 

realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i 

han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què 
es necessitin, màscara antipols. 



 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 
l’electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 
s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 
innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 

renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc 

o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir 

de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 

PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 



 

 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 

el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 



 

 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
 
 
 
 



 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
 

1.2 Tipus de sostres: 

• Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que 

es fa sobre la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
 
• Cels rasos: 

- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant 

entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars 
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, 
etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita 
capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 



 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, 
donat que no té funció resistent. 
 

1.2 Descripció: 

  
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, 
distingint els diferents tipus: 
 
• Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma 
haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. 
Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als 
diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 
 
• Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les 
guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de 
bastida tubular modular amb rodes. 
Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors 
d’edifici. 

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant 
entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 
per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 
planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es 
realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 



 

Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27)   Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 
grueta per a elements de poc pes. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 
il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant 
les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 



 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un 
graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves 
proteccions i estabilitat. 

- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 

separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 
quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

 

Cels rasos  

Sense guies 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 



 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 
quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 

taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 

sobreesforços. 
  
Amb guies 
- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta 

de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més 

de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm 
d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 

- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens 
de trànsit, abans de pujar a elles. 

- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat:  

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Esmoladora angular 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Taladradora portàtil 
 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 
 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 



 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
- Pels treballs amb pintura: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
• Pantalla facial, si convingués.  
- Pels treballs amb guixos: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



 

RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 
 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, 
fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 

• acer. 
• acer inoxidable. 
• alumini (aliatges lleugeres). 
• fusta. 
• PVC (plàstics). 

 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

• acer. 
• fusta. 
• vidre. 

 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene 
i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 



 

RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, 
portes i armaris encastats, de funció no estructural.  
 

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 
paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o 
directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a 
aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents 
plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 
- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 



 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
 

RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 
d’obra. 

- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 

Ram de fuster 

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 



 

- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és 
a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 
operaris. 

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i 
caigudes. 

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 
“corrent d’aire”. 

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així 
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill 
d’incendi, i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Muntatge de vidre 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 

part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 



 

Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

RAM DE FUSTER 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
- Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

RAM DE FUSTER 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
- Pels treballs de fusteria de fusta: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
• Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 
- Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
• Cascos de seguretat. 



 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
- Pels treballs de cristalleria: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 



 

INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 
 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 
 
 

1.2 Tipus d’instal·lacions : 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes 

receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de 
connexió dels aparells interiors. 

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
 

1.3 Observacions generals : 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 



 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 
elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 
d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de 
senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es 
realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de 
connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 
vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip 
humà: 
• electricistes. 
• ajudes de maçoneria. 
 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina 

per fer regates, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 



 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
 

PROCÉS 

 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per 

evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 

• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un 
lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 
d’iniciar-se, per evitar accidents. 



 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 

•  
• Xarxa exterior elèctrica 
•  
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i 

enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a 
tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de 
seguretat de 5 metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or 
de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà 

amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència 

real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les 

víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència 

de perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs 

auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la 
col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 



 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb 
la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar 
el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 
de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de 
juliol de 1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 

de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 



 

- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 



 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, 
vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament 
i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua 
calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la 
radiació tèrmica dels radiadors. 
 
 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• lampistes. 
• paletes. 
• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 

passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 



 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 
màquina de fer regates. 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

Xarxa interior  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per 

evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella.  
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 
per d’altres en bon estat de manera immediata. 



 

  

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per 
evitar els riscos de cops i enganxades. 

• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, 
per evitar accidents a les vies de pas intern. 

• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el 
cinturó de seguretat contra les caigudes. 

• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se 
després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, 
aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades 
sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill 
explosió” i un altre de “No fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretrocés. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin 

aixecat  els parapets o baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si els calgués. 

 
  



 

Xarxa exterior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà 
enterrada a rases. 

• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 



 

• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 



 

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 
 
 

1.2 Descripció: 

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 
- sistemes de tot aire. 
- sistemes d’aigua-aire. 
- sistemes d’aigua i expansió directa. 
 
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• instal·ladors d’aire condicionat 
• paletes. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, 

etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora 

angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 



 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 
(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària 
de fer regates. 
 

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

caigudes i erosions.  
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar 

clavilles mascle-femella. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si els calgués. 

 
 
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 
 



 

A)  Recepció i aplec de material i maquinària. 

• Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera 
que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 

• Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que 
subjectaran la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a 
una zona preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà 
posteriorment al lloc d’aplec definitiu.  

• Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos 
operaris, per poder guiar còmodament la càrrega.  

• És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.  
• El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 

personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 
• S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.  
• El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es 

dominarà mitjançant aparells designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc 
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.  

• És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància 
lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc 
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega. 

• Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la 
rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència. 

• L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant 
un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.  

• L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres 
tasques. 

• Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o 
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.  

• És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 
• Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i 

s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.  
• El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà 

fins que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 
• Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la 

grua. 
• Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos 

operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans. 
• Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades. 
• L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs 

de pas. 
 
 

B)  Muntatge de canonades. 

• El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 
il·luminació artificial al seu cas. 

• El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà 
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un 
home, per evitar cops o ensopegades amb d’altres operaris. 

• Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 
maniobres de canvi de direcció i ubicació. 

• Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la 
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans). 

• Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils 
de les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si 
queda buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció. 

• Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva 
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 



 

• El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i 
il·luminació artificial si calgués. 

• La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill 
explosió” i un altre de “no fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres. 
• Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 
• S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al 

sol. 
• S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de 

l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 
 

C)  Muntatge de conductes i reixetes. 

• Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per 
interferències. 

• Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 

• Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim 
de dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 

• Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per 
evitar els accidents per moviments indesitjats. 

• Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació 
a la seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 

• Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  
mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. 
Seran guiades per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

• És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per 
balanceig de la càrrega, etc. 

• Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.  
• És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els 

accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes. 
• Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol 

de les peces. 
• Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar el risc de caiguda. 
• Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb 

plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 
 
 

D)  Posada a punt i proves. 

• Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 
d’atrapaments. 

• No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat 
d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 

• Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 
• Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre 

elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 
• És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 

procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 
 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Oxitallada 



 

Escales de mà 
Grua mòbil 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina portàtil de roscar 
 

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
 
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 



 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica : 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
 
 
 



 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

1.- Definició i descripció. 
 

1.1 Definició: 

Instal·lació d’antenes : Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de 
Televisió i Ràdio. 
Instal·lació de parallamps : Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a 
la seva connexió a la presa de terra de l’edifici. 
 

1.2 Descripció: 

Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els 
diferents centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del 
senyal des de l’antena fins als sistemes d’amplificació. 
 
La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a 
aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots 
aquells edificis que, a causa de  la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de 
descàrrega elèctrica. 
Els parallamps poden ser de dos tipus: 

- Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , 
la base de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin 
units a distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És 
adequat per a edificis amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta. 

- Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de  
mode que cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el 
volum cobert per la malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de 
l’edifici. Cada punt del conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps 
de puntes. És adequat per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva 
alçada. 

 
A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat. 
 
Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
• instal·ladors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
• Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 



 

Riscos  Probabilitat     Gravetat    Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA MOLT GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

 PROCÉS 

• El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.  
• S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per 

evitar el risc de caiguda des d’alçada. 
• El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes. 
• És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a 

un cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi. 
• No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de 

cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit. 
• La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, 

amb la finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin. 
• Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si 

no és estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents. 
• Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran 

els treballs. 
• Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre 

d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta 
plataforma de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de 
seguretat. 

• Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament 
superior i estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar. 

• Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.  
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge 
mòbil del tipus “Keep-block” o ús d’una politja de seguretat. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Passarel·les 
Esmoladora angular 
Bastida penjada 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 



 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes  per: 
  
- Amarradors per al cinturó de seguretat. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui. 

 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
  
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:  
 
• Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de 

seguretat. 
- Protecció dels ulls, si els calgués. 
 
 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 
 
 
 



 

MEDIS AUXILIARS 
 
 
Oxitallada 

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 

• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 
possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de 
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a 

un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre 

el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin 

en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una 
reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una 

forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

Escales de mà. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 



 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

Grup compressor i martell pneumàtic 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 

mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 

 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 

abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir 
accionat el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 

sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 

de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 



 

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 
equilibrada quan es carregui. 

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada 

tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 
 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  
un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà 
de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una 
distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com 
a transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

Retroexcavadora 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

Planta de formigó 

• La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 
camions cap a l’interior de l’obra. 

• Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
• En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 

corresponents baranes de seguretat. 
• L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
• Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
• Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de 

senyalitzar els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
• Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, 
els interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 
 



 

 

Bombeig de formigó 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 
les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat). 

• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per 
un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 
Serra circular 

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

Grua mòbil 

- Caldrà tenir present : 
• Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
• No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a 
grues mòbils autopropulsades. 

 

Armadures 

• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 

propera als accessos de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 

fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 



 

• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 
corresponents diferencials i magnetotèrmics. 

• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 
realitzant la soldadura. 

• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 
seves parts actives. 

• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa 
d’oxitallada.  

 
Excavadora amb Cullera Bivalva 

- No es realitzarà cap moviments sobtat, ni  alhora de deixar-la anar (la cullera) ni  en hissar-la, per  no 
disminuir la capacitat dels cables. 

- Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o traginadora de 
trabuc ”dumper”. 

- No es pot treballar en terrenys d’una pendent pronunciada, llevat que sigui absolutament necessari. 
- Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament .S’haurà de canviar el cable quan: 
• aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.  
• presentin deformacions permanents per  aixafament, doblecs , allargaments, etc. 
• s’observin fissures. 
• hi hagi lliscament del cable respecte als terminals. 
• quan el nombre dels seus filferros estiguin trencats en una proporció superior al 20% del total. 
 

Planta de llots tixotròpics: 

• La planta de llots tixotròpics es situarà el més proper possible de l’accés a l’obra. 
• Es vetllarà per l’accés  a la part superior del dipòsit de llots tingui les proteccions necessàries per  evitar 

que es produeixi cap caiguda a diferent nivell. Per aquest motiu es col·locarà baranes a les escales i a 
les plataformes. 

• Es garantitzarà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 
• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, 

els interruptors diferencials i magnetotèrmics que garantissin la protecció contra contactes. 
 

Grues i aparells elevadors 

- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 

a la nostra legislació vigent : 
• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 

Manutenció. 
• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 

4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 
- Comandaments, nivells i cables. 
 
I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions  dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió 
del número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable). 
 



 

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs 
determinats amb aquesta finalitat. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un 
operari de provada experiència. 
 
Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es 
procurarà mantenir el trèpan el més aixecat possible. 
 

Passarel·les 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 

barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 

Soldadura elèctrica 

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de 
cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de 
cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 

treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 

format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 
60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 

treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

Esmoladores angulars 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 

secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 

màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de 
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 



 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, 
de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 
propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema 
eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho 
requereix . 

 

Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes 
estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la 
seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb 

tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la 

Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 

subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, 
enrotllades en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en 
cas de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega 
de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, 
que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, 
convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació 
elèctrica. 



 

Carretó elevador 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar 

el carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial 

amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó 

amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 

intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, 

el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un 
pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 

inclemències del temps.  
 

Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del 

toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que 

aquesta  estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en 
posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  

seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari 

al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del 

palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 



 

• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti 
la circulació. 

• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb  el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que 
no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet 
a les operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei 
de manteniment i deixar-lo fora de servei. 

 

Formigoneres pasteres 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, 
separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de 
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per 
lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes 

per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una 
cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

Bombament del morter 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest 
tipus de treball. 

• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 

• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de 
recollida a la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 

• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació 
de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 



 

Bastides amb elements prefabricats sistema modular. 

Muntatge: 
• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic, depenent de les característiques de la bastida,( si és superior a 6mts 
d’amplada o superior als 8mts d’alçada). 

*  En cas que sigui necessari s’haurà de realitzar un Pla de muntatge, utilització i 
desmuntatge per donar compliment al RD 2177/2004. 
Aquest decret és obligatòri  en bastides que acompleixin un dels dos requeriments 
següents: 
 - amplada superior a 6mts. 
 - alçada superior a 8mts. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho 

fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, 
revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements 
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es 
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la 
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de 
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran : 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  
 
Ús: 
• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i 
sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

 
• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del 

tècnic autor del projecte de muntatge. 
• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 
• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que 
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 



 

 
Desmuntatge: 
• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 
• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 

baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. 
Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor 
i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 
bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 
de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

 
Emmagatzemant : 
• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. 

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los 
si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es 
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

Bastides Penjades. 

• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra 
i amb la corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no 
quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components 
de la bastida. 

• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons 
enbridats. 

• Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres 
tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 

• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
• La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
 

Bastides de cavallets. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

Màquina de trepar. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 

• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 
abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 
mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

Pistola fixa-claus 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 
tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 



 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

Perforadora portàtil 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 
tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en 
cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, 
posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 

lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 

després apliqui la broca i embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 

Colissa elèctrica 

• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

Màquina portàtil de forjar 

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per 
conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general. 
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors 
dels riscos d’accident i de la seva prevenció. 
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 
• Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 



 

- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés 
directe als òrgans mòbils. 
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari 
encarregat de mantenir la màquina. 
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos 
addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre 
ella. 
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 

 
• Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de 

conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en 
combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra. 

• En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar 
al personal no autoritzat”. 

 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 
roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 

amb seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 

un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai 
en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, 
també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 



 

senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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PLEC DE CONDICIONS 



 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 



 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) -Modificat pel R.D. 337/2010 de 19 de març- 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97., així com l’aprovació del pla per part del  
Coordinador de seguretat en fase d’execució, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.                                
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
R.D. 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes  de 
seguretat i salut en obres de construcció. 
 
Tanmateix, és obligació del contractista formalitzar la comunicació d’obertura de centre de treball. La 
llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 1/1986 de 14 de març en 
què s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
la comunicació d'obertura del centre de treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà 
únicament pels empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada llei. 
 
 
 



 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART II 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 

16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 Ley 42/1997 de 14 de Novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE nº 186 
de 15-11-97) 



 

 R.D. LEGISLATIU 5/2000 de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i 
Sancions en l’Ordre Social. (Corecció d’errors BOE 228 de 22/09/2000) 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals 

 R.D. 171/2004, de 30 de gener (BOE 27, 31/01/2004), en el que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, en materia de coordinació de activitats 
empresarials 

 R.D. 1109/2007 de 24 d’agost, que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció i alhora modifica, en la disposició final tercera, l’apartat 4 de l’article 13 del RD 
1627/1997, en relació a l’ús del Llibre d’Incidències en les obres de construcció. 

 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (C.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 R.D. 119/2005 de 4 de febrer (BOE 36, 11/02/2005). Per el que es modifica el R.D. 1254/1999, de 16 de 

juliol, per el que s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que 
intervinguin substàncies perilloses. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973.  
 R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE 148, 21/06/2001) Sobre disposicions mínimes per la protecció de la 

salut i seguretat dels treballadors davant al risc eléctric. 
 R.D. 842/2002 de 2 d’agost (BOE 224, 18/09/2002). Per el que s’aprova el Reglament electrotècnic per 

baixa tensió. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.  

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 Ley de prevención de Riesgos Laborales, Art. 41 sobre Maquinaria 
 - Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu 
 apartat homologacions ) 
 - També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 



 

O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 



 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 



 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 

Igualada, novembre de 2019 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA............................................................................................ 1.594,87
SSL01 SENYALITZACIONS................................................................................................................................... 80,75
SSL02 PROTECCIONS PERSONALS .................................................................................................................. 538,46
SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES.............................................................................................................. 196,15
SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT.................................................................................................................... 2.657,67

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 5.067,90
13,00% Despeses Generals................ 658,83
6,00% Benefici industrial................... 304,07

SUMA DE G.G. y B.I. 962,90

21,00% I.V.A...................................................................... 1.266,47

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 7.297,27

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 7.297,27

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SET MIL DOS-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb VINT-I-SET CÈN-
TIMS

Igualada, a 16/12/2019.

                                                                                                                                

                                                                Pep Riba Samarra                                    
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

HSSL0006     U   Unitat de tancament provisional per a vestidors i menjador, amb 

Unitat de tancament prov isional per a vestidors i menjador, amb en-
vans de cartró guix amb estructura simple, una placa a cada cara,
amb tractament i acabat prov isional

1,00 584,37 584,37

HSSL0005     U   Instal·lació provisional de WC, conectat a baixant existent, i n

Instal·lació prov isional de WC, conectat a baixant existent, i neteja
setmanal.

1,00 199,74 199,74

HSSLO004     U   Modul prefabricat de caseta d'obra, de 6x2,3x2,3 m de plafo d'ac

Mòdul prefabricat de caseta per oficina d'obra de 6x2.3 m., amb es-
tructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i gal-
vanitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb Po-
listirè expandit.Revestiment de P.V
.C., en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat,
amb persianes corredores
de protecció, inclosos. Instal·lació elèctrica amb distribució interior
d'enllumenat i força amb presa
exterior a 220 V. Inclou transport, muntatge i desmuntatge.

0,00 63,18 0,00

HQU15312     U   Modul sanitaris 3,7x2,3x2,3m,ins                                

Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb
tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.la-
cio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques tur-
ques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, Inclou trans-
port, muntatge i desmuntatge.

0,00 54,15 0,00

HSSLO001     U   Instal·lació provisional d'electricitat                         

Instal·lació provisional d'electricitat en casetes d'obra.

0,00 144,41 0,00

HSSLO002     U   Instal·lació provisional de fontaneria                          

Instal·lació provisional de fontaneria a casetas de obra.

0,00 135,38 0,00

HSSLO003     U   Instal·lació provisional de sanejament                          

Instal·lació provisional de sanejament en casetes d'obra

0,00 72,20 0,00

HQU22301     U   Armari met.Individual,0,4x0,5x1,                                

Armari metal.lic indiv idual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos

4,00 52,35 209,40

HQU25701     U   Banc fusta,3,5x0,4m,col.+desmunt                                

Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capaci-
tat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos

2,00 21,41 42,82
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

HQU27902     U   Taula fusta tauler melamina,3,5x                                

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m
d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el des-
muntatge inclos

2,00 25,81 51,62

HQU2GF01     U   Recipient p/escombraries,100l,co                                

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.lo-
cat i amb el desmuntatge inclos

2,00 40,45 80,90

HM31161J     U   Extintor pols seca,6kg,pressio i                                

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos

4,00 39,15 156,60

H6AA2111     M   Tanca mobil h=2m ac.Galv.Malla 9                                

Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de
tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el des-
muntatge inclos

20,00 2,14 42,80

HSSLO005     U   Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, 

Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció,
col·locat

2,00 49,64 99,28

HSSLO006     U   Farmaciola d'obra instal·lada                                   

Farmaciola d'obra instal·lada

1,00 27,08 27,08

HSSLO007     U   Reposició de material de farmaciola d'obra.                     

Reposició de material de farmaciola d'obra.

1,00 13,54 13,54

HSSLO008     U   Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra.    

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra.

16,00 5,42 86,72

TOTAL CAPITOL SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA.................................. 1.594,87
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL01 SENYALITZACIONS                                                 

HBB11111     U   Placa reflectora triangular cost                                

Placa reflectora triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 9,03 0,00

HBB11251     U   Placa reflectora circular d=60cm                                

Placa reflectora circular, de 60 cm de diametre, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 7,73 0,00

HBB11351     U   Placa reflectora octogonal d=60c                                

Placa reflectora octogonal, de 60 cm de diametre, per a senyals de
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 9,39 0,00

HBB21201     U   Placa reflectora quadrada costat                                

Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 7,32 0,00

HBBA1511     U   Placa seguretat laboral,acer ser                                

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa seri-
grafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge in-
clos

5,00 16,15 80,75

TOTAL CAPITOL SSL01 SENYALITZACIONS..................................................................... 80,75
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL02 PROTECCIONS PERSONALS                                           

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

30,00 5,83 174,90

H142BB00     u   Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl.

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'en-
cebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

4,00 7,04 28,16

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,00 3,75 22,50

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,00 1,99 7,96

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

4,00 3,30 13,20

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

20,00 0,05 1,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada se-
gons UNE-EN 405

100,00 0,59 59,00

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

4,00 2,08 8,32

H1455710     u   Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell   

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

0,00 4,87 0,00

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

2,00 5,23 10,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàti-
ca, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

5,00 18,95 94,75

H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

0,00 7,81 0,00

H1473203     u   Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.estamp.arne.su

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B
i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

1,00 36,10 36,10

H147A300     u   Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.,F5           

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

1,00 32,49 32,49

H147RA00     m   Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.                     

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sir-
ga de cinturó de seguretat

25,00 0,87 21,75

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teixit transpirable

0,00 2,50 0,00

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          

Faixa de protecció dorsolumbar

3,00 4,01 12,03

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

3,00 2,02 6,06

H1485800     u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

3,00 3,26 9,78

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

0,00 0,94 0,00

H1488580     u   Davantal p/sold.,serratge                                       

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

0,00 2,68 0,00

TOTAL CAPITOL SSL02 PROTECCIONS PERSONALS........................................................ 538,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

H151AEL1     M2 Proteccio horitzontal d'obertures, amb malla d'acer electrosolda

Proteccio horitzontal d'obertures, amb malla d'acer electrosoldada de
10x10 cm i de 3 mm de d embeguda en el formigo i amb el desmuntat-
ge inclos

10,00 4,74 47,40

H1521431     m   Barana prot.p/esca.h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant metà

Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

15,00 1,35 20,25

H1523231     M   Barana de proteccio 1 m d'alçaria,                              

Barana de proteccio en el perimetre del sostre, d'1 m d'alçaria, amb
travesser superior i intermedi de tub metal.lic de 2,3", socol de post de
fusta, fixada a suports de muntants metal.lics de mordassa i amb el
desmuntatge inclos

50,00 1,13 56,50

H152D801     M   Linia horitz.Ancoratge/despl.Cin                                

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de se-
guretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i disposit iu anticaigu-
da autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el des-
muntatge inclòs

25,00 2,88 72,00

H1534001     u   Bolet vermell p/protecció extrem armadures                      

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmun-
tatge inclòs

0,00 0,09 0,00

TOTAL CAPITOL SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES..................................................... 196,15
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          

H16F1003     u   Reunió comitè S/S                                               

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut

4,00 107,93 431,72

H16F1004     h   Informació Seg.Salut                                            

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

40,00 14,83 593,20

H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les protec-
cions,considerant una hora d'oficial de 2ª i d'ajudant.

25,00 32,82 820,50

HSSLO010     h   Equip de neteja de l'obra,                                      

Equip de neteja de l'obra, considerant una hora d'oficial de 2ª i d'aju-
dant.

25,00 32,49 812,25

TOTAL CAPITOL SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT........................................................ 2.657,67

TOTAL........................................................................................................................... 5.067,90
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

HSSL0006     U   Unitat de tancament provisional per a vestidors i menjador, amb 

Unitat de tancament prov isional per a vestidors i menjador, amb en-
vans de cartró guix amb estructura simple, una placa a cada cara,
amb tractament i acabat prov isional

1,00 584,37 584,37

HSSL0005     U   Instal·lació provisional de WC, conectat a baixant existent, i n

Instal·lació prov isional de WC, conectat a baixant existent, i neteja
setmanal.

1,00 199,74 199,74

HSSLO004     U   Modul prefabricat de caseta d'obra, de 6x2,3x2,3 m de plafo d'ac

Mòdul prefabricat de caseta per oficina d'obra de 6x2.3 m., amb es-
tructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i gal-
vanitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de v idre combinada amb Po-
listirè expandit.Revestiment de P.V
.C., en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat,
amb persianes corredores
de protecció, inclosos. Instal·lació elèctrica amb distribució interior
d'enllumenat i força amb presa
exterior a 220 V. Inclou transport, muntatge i desmuntatge.

0,00 63,18 0,00

HQU15312     U   Modul sanitaris 3,7x2,3x2,3m,ins                                

Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb
tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.la-
cio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques tur-
ques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, Inclou trans-
port, muntatge i desmuntatge.

0,00 54,15 0,00

HSSLO001     U   Instal·lació provisional d'electricitat                         

Instal·lació provisional d'electricitat en casetes d'obra.

0,00 144,41 0,00

HSSLO002     U   Instal·lació provisional de fontaneria                          

Instal·lació provisional de fontaneria a casetas de obra.

0,00 135,38 0,00

HSSLO003     U   Instal·lació provisional de sanejament                          

Instal·lació provisional de sanejament en casetes d'obra

0,00 72,20 0,00

HQU22301     U   Armari met.Individual,0,4x0,5x1,                                

Armari metal.lic indiv idual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos

4,00 52,35 209,40

HQU25701     U   Banc fusta,3,5x0,4m,col.+desmunt                                

Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capaci-
tat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos

2,00 21,41 42,82
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

HQU27902     U   Taula fusta tauler melamina,3,5x                                

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m
d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el des-
muntatge inclos

2,00 25,81 51,62

HQU2GF01     U   Recipient p/escombraries,100l,co                                

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.lo-
cat i amb el desmuntatge inclos

2,00 40,45 80,90

HM31161J     U   Extintor pols seca,6kg,pressio i                                

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos

4,00 39,15 156,60

H6AA2111     M   Tanca mobil h=2m ac.Galv.Malla 9                                

Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de
tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el des-
muntatge inclos

20,00 2,14 42,80

HSSLO005     U   Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, 

Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció,
col·locat

2,00 49,64 99,28

HSSLO006     U   Farmaciola d'obra instal·lada                                   

Farmaciola d'obra instal·lada

1,00 27,08 27,08

HSSLO007     U   Reposició de material de farmaciola d'obra.                     

Reposició de material de farmaciola d'obra.

1,00 13,54 13,54

HSSLO008     U   Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra.    

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra.

16,00 5,42 86,72

TOTAL CAPITOL SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA.................................. 1.594,87
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL01 SENYALITZACIONS                                                 

HBB11111     U   Placa reflectora triangular cost                                

Placa reflectora triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 9,03 0,00

HBB11251     U   Placa reflectora circular d=60cm                                

Placa reflectora circular, de 60 cm de diametre, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 7,73 0,00

HBB11351     U   Placa reflectora octogonal d=60c                                

Placa reflectora octogonal, de 60 cm de diametre, per a senyals de
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 9,39 0,00

HBB21201     U   Placa reflectora quadrada costat                                

Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de tran-
sit, fixada i amb el desmuntatge inclos

0,00 7,32 0,00

HBBA1511     U   Placa seguretat laboral,acer ser                                

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa seri-
grafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge in-
clos

5,00 16,15 80,75

TOTAL CAPITOL SSL01 SENYALITZACIONS..................................................................... 80,75
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL02 PROTECCIONS PERSONALS                                           

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

30,00 5,83 174,90

H142BB00     u   Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl.

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'en-
cebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

4,00 7,04 28,16

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,00 3,75 22,50

H1423230     u   Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc     

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,00 1,99 7,96

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

4,00 3,30 13,20

H1431101     u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

20,00 0,05 1,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada se-
gons UNE-EN 405

100,00 0,59 59,00

H1451110     u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

4,00 2,08 8,32

H1455710     u   Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell   

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

0,00 4,87 0,00

H145K153     u   Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beige,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

2,00 5,23 10,46
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàti-
ca, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

5,00 18,95 94,75

H1461110     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant            

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

0,00 7,81 0,00

H1473203     u   Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.estamp.arne.su

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B
i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

1,00 36,10 36,10

H147A300     u   Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.,F5           

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

1,00 32,49 32,49

H147RA00     m   Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.                     

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sir-
ga de cinturó de seguretat

25,00 0,87 21,75

H1474600     u   Cinturó antivib.,ajust./transpi.                                

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teixit transpirable

0,00 2,50 0,00

H147N000     u   Faixa prot.dorsolumbar                                          

Faixa de protecció dorsolumbar

3,00 4,01 12,03

H1481131     u   Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.                        

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

3,00 2,02 6,06

H1485800     u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

3,00 3,26 9,78

H1487350     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm           

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

0,00 0,94 0,00

H1488580     u   Davantal p/sold.,serratge                                       

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

0,00 2,68 0,00

TOTAL CAPITOL SSL02 PROTECCIONS PERSONALS........................................................ 538,46
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

H151AEL1     M2 Proteccio horitzontal d'obertures, amb malla d'acer electrosolda

Proteccio horitzontal d'obertures, amb malla d'acer electrosoldada de
10x10 cm i de 3 mm de d embeguda en el formigo i amb el desmuntat-
ge inclos

10,00 4,74 47,40

H1521431     m   Barana prot.p/esca.h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant metà

Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

15,00 1,35 20,25

H1523231     M   Barana de proteccio 1 m d'alçaria,                              

Barana de proteccio en el perimetre del sostre, d'1 m d'alçaria, amb
travesser superior i intermedi de tub metal.lic de 2,3", socol de post de
fusta, fixada a suports de muntants metal.lics de mordassa i amb el
desmuntatge inclos

50,00 1,13 56,50

H152D801     M   Linia horitz.Ancoratge/despl.Cin                                

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de se-
guretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i disposit iu anticaigu-
da autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el des-
muntatge inclòs

25,00 2,88 72,00

H1534001     u   Bolet vermell p/protecció extrem armadures                      

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmun-
tatge inclòs

0,00 0,09 0,00

TOTAL CAPITOL SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES..................................................... 196,15
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT                                          

H16F1003     u   Reunió comitè S/S                                               

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut

4,00 107,93 431,72

H16F1004     h   Informació Seg.Salut                                            

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

40,00 14,83 593,20

H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les protec-
cions,considerant una hora d'oficial de 2ª i d'ajudant.

25,00 32,82 820,50

HSSLO010     h   Equip de neteja de l'obra,                                      

Equip de neteja de l'obra, considerant una hora d'oficial de 2ª i d'aju-
dant.

25,00 32,49 812,25

TOTAL CAPITOL SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT........................................................ 2.657,67

TOTAL........................................................................................................................... 5.067,90
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IGD DESIGN HUB - ESSL                                           
RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

SSL00 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA............................................................................................ 1.594,87
SSL01 SENYALITZACIONS................................................................................................................................... 80,75
SSL02 PROTECCIONS PERSONALS .................................................................................................................. 538,46
SSL03 PROTECCIONS COL·LECTIVES.............................................................................................................. 196,15
SSL04 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT.................................................................................................................... 2.657,67

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 5.067,90
13,00% Despeses Generals................ 658,83
6,00% Benefici industrial................... 304,07

SUMA DE G.G. y B.I. 962,90

21,00% I.V.A...................................................................... 1.266,47

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 7.297,27

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 7.297,27

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SET MIL DOS-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb VINT-I-SET CÈN-
TIMS

Igualada, a 16/12/2019.

                                                                                                                                

                                                                Pep Riba Samarra                                    

17 de desembre de 2019 Pàgina 1



 



5D6

DOCUMENT NÚMERO 5.  PLEC DE CONDICIONS





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE D'OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA DE L'ANTIC EDIFICI VIVES VIDAL 
PER A LA UBICACIÓ DE LA SEU D'IGUALADA FASHION & DESIGN HUB  



E83E          EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT      
                    
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i 
transformats de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix 
de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels 
quals arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc).  



La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir 
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper.  
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.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 
cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits 
d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de 
cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap a d'ésser la correcta.  



Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
  



E652          ENVANS DE GUIX LAMINAT     
                                       
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades 
mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper.  
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.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 
perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 
l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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.  
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.  
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:  



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. 
  



E84           CELS RASOS      
                                                  
SPB\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 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 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.  
- 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. 
  



E9Z2          REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS  
                   
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Rebaix 
- Polit 
- Abrillantat  
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a ser polida posteriorment.  
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les  
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície 
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes.  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra  
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-
lo preparat per a ser envernissat posteriorment. 
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada. 
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb 
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.  
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de 
rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva 
de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament 
preparada.  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona 
s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament. 



En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que 
la superfície que es tracta estigui completament seca.  
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions 
ambientals d'humitat relativa i temperatura.  
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i 
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els 
següents:  
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies 
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies 
- Adhesius de dos components:  4 dies  
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament 
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del 
vernís i de la fusta instal·lada. 
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres. 
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La 
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la 
fusta. 
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  



E9P1          PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI           
                            
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu 
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Paviments de PVC i linòleum:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.  
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme.  
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta 
amb el sòcol.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil 
de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.  
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %  
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al paviment acabat.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb 
bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).  
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per 
pavimentar.  
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver 
tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El 
seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.  



En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 
mm entre elles.  
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.  
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels 
junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la 
soldadura. 
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior 
quedi enrasada amb les làmines o llosetes.  
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.  
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.  
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:  
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del 
local i se n'ha de fer el replanteig.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Col·locació de l'adhesiu  
- Col·locació de les làmines o les llosetes  
- Execució dels junts  
- Segellat dels junts (en cas de goma)  
- Neteja i protecció del paviment acabat  
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:  
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:  
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.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat.  
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. 
  



E93A          RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA    
                                
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 
amb morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I 
ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 
5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 



Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. 
Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció.  
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una 
bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 
Després s'ha d'estendre la beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una 
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 



- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  



E9DA          PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR      
          
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  



El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
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:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
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 
paviment. 
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:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions 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. 
  



E9U7          SÒCOLS DE FUSTA   
                                               
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.  
S'han considerat els tipus de fusta següents:  
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la fusta de roure o de castanyer:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
En la fusta de pi:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.  
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les 
peces han d'estar massillats.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui 
envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser 
net.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
FUSTA DE PI:  
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb 
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 



- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
FUSTA DE PI:  
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  



E811          ARREBOSSATS                                                      
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  
- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  
- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  
- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  



Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 
cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  



Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
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'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
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:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
  



E821          ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL      
                   
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica o manual.  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planor i l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 
mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  



- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  
- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  



- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- 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 de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
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:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
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.  
  



E865          REVESTIMENTS DE FUSTA  
                                           
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície 
plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna 
i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per 
a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  



L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions 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 
l'execució de la unitat.  
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

  



B867          REVESTIMENTS SINTÈTICS 
                                          
SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de 
paper.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:  
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 
- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))  
Llargària:  <= 10 m 
Amplària:  <= 0,5 m  
Toleràncies:  
- Llargària:  ±  1,5 %  
- Amplària:  ±  2 % 
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del 
fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies 
planes, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
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. 
  



E663          DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES D'ACER        
                 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, 
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir 
locals.  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Muntatge de les portes 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.  
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments.  
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els 
tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.  
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de 
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les 
mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la 
Edificación" PMA i PML, respectivament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les 
operacions necessàries pel seu correcte acabament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 1 de marzo de 1977, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-PMA/1977: Particiones. Mamparas. Acero. 
  



E898          PINTAT DE PARAMENTS        
                                       
SPB\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 superfícies 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  
 
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 
- 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.  
 
 
  



E89A          PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT                                   
 
SPB\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 superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
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.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  



S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. 
La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
 
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.  
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. 
  



E8A           ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS        
                     
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes 
de protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte 
necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
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.  
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.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  



- Obertures <= 1 m2: No es 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.  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes 
de protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
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:  
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.  
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. 
  



E24           TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA                                
 
SPB\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, 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 CRITERI 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. 
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B -  MATERIALS 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

 

B0A -  FERRETERIA 

 

B0A7 -  ABRAÇADORES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A75F02,B0A75Y00,B0A75800,B0A75600. 

 

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.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

 

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 

 

B7C7 -  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C7R1AA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió 

realitzades al forn.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Làmina de polietilè expandit no reticulat  

- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment expansionada en un 

forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.  

No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).  

La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.  

Característiques dimensionals i tèrmiques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 

¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 

¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 

¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 

¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 

¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:  

Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2  

POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:  

Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):  

- Longitudinal:  >= 11 N/cm 

- Transversal:  >= 12 N/cm  

Resistència a la tracció (ISO 1978):  

- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 

- Transversal:  >= 0,22 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En rotlles de llargària >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues 

soldadures per rotlle.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats 

i també contra les flames i d'altres fonts de calor.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha 

de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

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) 
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- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

   

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

 

BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD13DH01,BD136170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 

característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 

corresponents, si és el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 

bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
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Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 

components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats 

i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 

components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït 

material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa 

UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  
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- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li 

afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  

Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment 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  

 

 

 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  7 
 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 

baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 

baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 

baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible 

després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al 
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projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

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:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3E100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre 

tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 

amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  
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- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 

baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 

presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDY3E100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre 

tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 

amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 

baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 

presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

 

BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE42QF22,BE42QE12,BE42QD12,BE42QC12,BE42QA12,BE42Q912,BE42Q212,BE42Q812,BE42Q121,BE42Q421,BE42Q

321,BE42FD02. 

 

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 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 
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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:  

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
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¦     ( 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:  
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- 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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

 

BE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE44CA40HI89,BE44CB40HI8A. 

 

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. 
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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  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 

 

BE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 

 

BE51LQ11 -  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE51LQ11HI8P. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per peces soltes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas 

ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BE612AA0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària:  ± 1 mm  

- Planor:  ± 1 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en 

llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEF -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ COMPACTES D'EXPANSIÓ DIRECTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEFFFD01,BEFFFD02,BEFFFD03,BEFFFD04,BEFFFD05,BEFFFD06,BEFFFD07,BEF1FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equips de climatització compactes d'expansió directa refrigerades per aire.  

S'han considerat els tipus d'equips següents:  

- Condicionadors compactes d'expansió directa 

- Bombes de calor compactes d'expansió directa  

Han d'estar formades per:  

- Compressor de tipus hermètic rotatiu o hermètic alternatiu 

- Bateries evaporadores i condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 

- Ventiladors per a l'evaporador i el condensador 

- Filtres d'aire rentables i recuperables 

- Reixetes d'impulsió 

- Circuit frigorífic hermètic de coure 

- Caixes de maniobra i control estanques 

- Vàlvula reversible de 4 vies 

- Connexions de drenatge 

- Envoltant d'acer galvanitzat amb acabat esmaltat al forn  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats. 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 

d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Els 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. 

Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i 

suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, 

mecàniques i físiques  que es puguin produir. 

Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 

292-2 i UNE_EN 294. 
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Els compressors, 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 possibles. 

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. 

Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 

fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 

A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència 

assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA per als 

aparells no accessibles  al públic en general. 

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 elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de 

calefacció, aquest no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles. 

Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques. 

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. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 

dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 

visuals. 

Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, 

o sobre la placa de muntatge. 

Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 

indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 

L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 

termòstats o d'altres dispositius de comandament. 

L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 

d'interruptors en cables flexibles. 

Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
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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. 

Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que 

ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de 

desconnectar de l'alimentació. 

Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera 

que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 

Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 

Grau de protecció de l'envoltant:  

- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0 

- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1 

- Aparells d'us exterior:  >=IPX4  

Freqüència:  50 Hz  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior 

ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 

El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:  

- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències 

nominals absorbides en cada cas 

- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 

- Límits extrems de funcionament admesos 

- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 

- Classe i quantitat de refrigerant 

- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 

- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 

- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 

- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 

- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 

- Instruccions de funcionament i manteniment 

- Dimensions màximes de l'equip 

- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 

- Pesos en transport i en funcionament 

- Característiques de motors i ventiladors 
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- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior  

 

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 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 

Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección.  

* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.  

* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares 

para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.  

 

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 frigorífica total útil 

- Potència nominal absorbida en les condicions normals 

- Característiques de l'energia d'alimentació 

- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 

- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua  

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.  

- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i compleixin els 

requisits especificats en projecte. S'han de comprovar les diferents seccions del climatitzador:  

- Secció d'impulsió i retorn:  

- Ventilador 

- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V), protecció mecànica, 
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velocitat (rpm), regulador de velocitat (marca i model). 

- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació, secció cables, 

tipus d'aïllament, fusibles, protecció de diferencials.  

- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE. 

- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet humectació de 

l'aire mitjançant injecció directa de vapor procedent de calderes, excepte quant el vapor disposi de 

qualitat sanitària). 

- Secció bateries:  

- Fred (Potència) 

- Calor (Potència)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels equips de climatització, 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 la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEGNFD01,BEGNFD02,BEGNFD03,BEGNFD04,BEGNFD05,BEGNFD06,BEGNFD07. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equips de climatització partits d'expansió directa.  

S'han considerat els tipus d'equips següents:  

- Condicionadors compactes d'expansió directa 

- Bombes de calor compactes d'expansió directa  

La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents:  

- Compressor per al fluid refrigerant 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  24 
 

- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 

- Electroventilador 

- Vàlvula d'inversió del cicle 

- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior 

- Plafó per a connexions elèctriques 

- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn  

La unitat interior ha d'incorporar els elements següents:  

- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 

- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris 

- Filtre d'aire 

- Safata per a recollir condensacions 

- Enllaços per als tubs d'interconnexió 

- Plafó per a connexions elèctriques i de control.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats. 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 

d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Els 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. 

Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i 

suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, 

mecàniques i físiques  que es puguin produir. 

Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 

292-2 i UNE_EN 294. 

Els compressors, 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 possibles. 

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. 

Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 

fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 

A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència 

assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA per als 

aparells no accessibles  al públic en general. 

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. 
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Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de 

calefacció, aquest no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles. 

Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques. 

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. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 

dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 

visuals. 

Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, 

o sobre la placa de muntatge. 

Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 

indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 

L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 

termòstats o d'altres dispositius de comandament. 

L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 

d'interruptors en cables flexibles. 

Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran 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. 

Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que 

ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de 

desconnectar de l'alimentació. 

Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera 

que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 

Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 

Grau de protecció de l'envoltant:  

- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0 
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- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1 

- Aparells d'us exterior:  >=IPX4  

Freqüència:  50 Hz  

Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió:  <= 0,035 W/m°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior 

ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 

El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:  

- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències 

nominals absorbides en cada cas 

- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 

- Límits extrems de funcionament admesos 

- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 

- Classe i quantitat de refrigerant 

- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 

- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 

- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 

- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 

- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 

- Instruccions de funcionament i manteniment 

- Dimensions màximes de l'equip 

- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 

- Pesos en transport i en funcionament 

- Característiques de motors i ventiladors 

- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior  

 

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.  
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UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 

Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección.  

* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.  

* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares 

para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.  

 

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 frigorífica total útil 

- Potència nominal absorbida en les condicions normals 

- Característiques de l'energia d'alimentació 

- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 

- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua  

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.  

- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i compleixin els 

requisits especificats en projecte. S'han de comprovar les diferents seccions del climatitzador:  

- Secció d'impulsió i retorn:  

- Ventilador 

- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V), protecció mecànica, 

velocitat (rpm), regulador de velocitat (marca i model). 

- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació, secció cables, 

tipus d'aïllament, fusibles, protecció de diferencials.  

- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE. 

- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet humectació de 

l'aire mitjançant injecció directa de vapor procedent de calderes, excepte quant el vapor disposi de 

qualitat sanitària). 

- Secció bateries:  

- Fred (Potència) 

- Calor (Potència)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels equips de climatització, 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 la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEK1FD01. 

 

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 
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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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

BEK8 -  DIFUSORS LINIALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEK8FD03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire.  

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic 

- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació 

- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 

d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
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manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 

funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  

No pot tenir peces soltes al seu interior.  

DIFUSOR:  

Han d'estar formats per:  

- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els 

elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 

- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat 

necessaris per a l'adaptació al cel ras  

ELEMENT D'ACABAT:  

Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l'element de sortida d'aire 

del difusor.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

BEK9 -  DIFUSORS CIRCULARS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEK9FD01,BEK9FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 

d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 

manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 

funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  

No pot tenir peces soltes al seu interior.  

Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll cilíndric 

curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll.  

 

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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

BEKB -  DIFUSORS ROTACIONALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEKBFD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del flux d'aire.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 

d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 

manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 

funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  

No pot tenir peces soltes al seu interior.  

Han d'estar formats per:  

- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els 

elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 

- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat 

necessaris per a l'adaptació al cel ras  

 

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).  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

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

MECÀNICA 

 

BEU1 -  PURGADORS AUTOMATICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEU1FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.  

Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.  

Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.  

Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.  

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Model 

- Pressió màxima de treball 

- Diàmetre de connexió  

Gruix mínim del cos:  2 mm  

Temperatura màxima de treball:  110°C  

Pressió de treball:  <= 10 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
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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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEV3 -  ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL 

D'INSTAL·LACIONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEV3FD01,BEV3FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Controladors locals  

- Pantalles LCD de presa de dades local  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 

coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.  

El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de 

la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o 

amb el sistema en el cas que s'integrin.  

Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
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No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, 

suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 

precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  

El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, 

seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.  

Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  

En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra 

xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs.  

Grau de protecció mínim:  IP30  

Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 

Humitat de funcionament:  5%-90%  

CONTROLADORS LOCALS:  

Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que es produeixen 

interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.  

Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera 

permanent.  

Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 

50Hz  

El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT   

La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu 

funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .  

El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  

hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.  

PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:  

Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.  

Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

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 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 

muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  

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.  

- 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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEV4 -  CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BEV41210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la 

regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cables per a bus de dades  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt 

de control.  

Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas" i amb el 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  

Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  

CABLES DE DADES:  

Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, 

aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de 

ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular 

i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol 

altre tipus de defecte.  

Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha 

d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells 

amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar 

individualment amb una cinta de polièster aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta 

d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i 

amb un cavalcament adequat.  

La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de 

termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada 

longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha 

d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.  

Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:  

- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge 
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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.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales  

UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEW4 -  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEW4C000,BEW4A001,BEW4A000,BEW49002,BEW49001,BEW49000,BEW48001,BEW48000,BEW45001,BEW44000,BE

W43000. 

 

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.  
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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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEW5B000. 

 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

 

BF5A -  TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF5A4200,BF5A5200,BF5A6200,BF5A7300,BF5A8300,BF5A9300,BF5AA300,BF5AB400,BF5AC400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.  

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.  

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han 

d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

La designació del tub ha de constar de:  

- La denominació (tub de coure)  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 

- Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 

- Allargament:  => 30% 

- Duresa (HV 5):  75 a 100  

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels 

paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de 

tractament.  

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del 

tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 

superfícies planes.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant  

 

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 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire 

acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

 

BF5B -  TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BF5B2200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.  

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.  

El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb 

un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

La designació del tub ha de constar de:  

- La denominació (tub de coure)  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 

- Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 

- Allargament:  => 40% 

- Duresa (HV 5):  40 a 70  

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels 

paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.  

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del 

tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:  

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
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- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant  

 

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 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire 

acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

BF9 -  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF91PP8C,BF91PP8A,BF91PP86. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió. 

S'han considerat els següents tipus de tubs:  

- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 53960 Ex 

- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex  

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. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i 

exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs 

complir els requisits establerts en les normes que els corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems 

dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net.  

El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.  

Han de complir la legislació sanitària vigent.  

Dimensions dels tubs multicapa: 

- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 

¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 

¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 

¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 

¦          ¦------------------------------------¦ 

¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 

¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  45 
 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 

+-----------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de la pared: 

+---------------------------------------+ 

¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 

¦         (mm)            ¦             ¦ 

¦-------------------------¦             ¦ 

¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 

¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 

¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 

¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 

¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 

¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 

¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ 

¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 

¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 

+---------------------------------------+ 

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal.  

- Ovalització (DN = diàmetre nominal):  

- 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm 

- 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm 

- 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm 

- 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm  

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  

Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 

53961 Ex 

L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 

L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 

El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de 

ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53961 Ex.  

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  

Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 

53960 Ex 

L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 
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L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 

El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de 

ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53960 Ex.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i 

els tubs rectes 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 

 

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  

UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de 

polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X).  

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  

UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de 

polímero/aluminio (Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ 

RETICULAT (PE-X)  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex  

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Referència del material i sistema de reticulació  

- PE-Xa material reticulat per peròxid 

- PE-Xb material reticulat per silà 

- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 

- PE-Xd material reticulat per azo  

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ 
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RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- 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 

 

BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

 

BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFB17600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
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40°C.  

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.  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), 

de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres 

tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no 

n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent:  

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi)  

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent 

sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  

Índex de fluïdesa:  

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
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+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
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¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE). Parte 1: Generalidades  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
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* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 

gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- 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 

 

BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
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BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFQ3G41A,BFQ3G83A,BFQ3G84A,BFQ3G85A,BFQ3G87A,BFQ3G89A,BFQ3G8BA,BFQ3G8CA. 

 

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 
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horizontal sometidas a una llama pequeña.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures 

màximes i mínimes, i espessors).  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en 

la instal·lació a aïllar.  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la 

DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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 

 

BFWB1705,BFWB4505,BFWB4405,BFWB4305,BFW5A2B0,BFW5A4B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFW5A7B0,BFW5A8B0,B

FW5A9B0,BFW5AAB0,BFW5ABB0,BFW5ACB0. 

 

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:  
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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 

 

BFYB1705,BFYB4505,BFYB4405,BFYB4305,BFY5CK00,BFY5CL00,BFY5CN00,BFY5CP00,BFY5CQ00,BFY5CR00,BFY5CS

00,BFY5CT00,BFY5CV00,BFY5CW00,BFYQ3020,BFYQ3040. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG151532. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  57 
 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG161732,BG161532. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 
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- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
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FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

BG1A -  ARMARIS METÀL.LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG1AU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 

S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 

- Exterior 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  61 
 

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. 

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

INTERIOR: 

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 

EXTERIOR: 

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin 

el grau de protecció. 

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 

 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

BG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG1PUB16. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar 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:  
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- 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. 

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.  
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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 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦ 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 

 

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 
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- 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG21H710. 
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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  
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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.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG22H710. 

 

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 
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- 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 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
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- 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.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2DFGP0,BG2DFGK0,BG2DFGF0,BG2DBGH0,BG2DBGK0,BG2DBGF0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  

- Llisa 

- Perforada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Potència de servei:  <= 16 kW  

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  

REIXA D'ACER:  

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En caixes.  
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Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  

REIXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

PLANXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret  

 

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 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG317220,BG312660,BG312650,BG312640,BG312630,BG312340,BG312330,BG312320,BG312220,BG312170,BG3121

D0,BG3121B0,BG319220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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 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-EN 60228.  

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 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
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¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 

secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les 

especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció 

dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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 
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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.  
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- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part 

de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 

rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG380900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.  

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 
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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.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors.  

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 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 

Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

BG3B -  PLATINES DE COURE NUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG3B6600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Platina de coure electrolític recuit i nu de fins a 1000 mm2 de secció i 1400 A d'intensitat màxima.  

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 una superfície llisa de secció constant.  

No ha de tenir esquerdes, rugositats, plecs, estries, inclusions ni d'altres defectes que perjudiquin la seva 

solidesa.  

No ha de tenir impureses d'òxid de sulfur o matèries extranyes ni d'altres productes químics utilitzats en el 

procés de decapatge.  

Resistivitat:  <= 0,017 Ohm mm2/m  

Densitat a 20°C:  >= 8,89 g/cm3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Llargària segons comanda.  

Cada platina ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Secció nominal 

- Llargària de la peça  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG415A99,BG415A9B,BG415F9B,BG415FJB,BG415FJC,BG415F9D,BG415AJF,BG415FJH,BG415EKM,BG41JCTR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 

protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 

protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  
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- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 

perill per a l'usuari i el seu entorn.  

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

ICP:  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 

normalitzat.  

Han de portar marcades les dades següents:  

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 

- Número d'ordre de fabricació  

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a 

l'interior d'un rectangle.  

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 

Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part 

frontal de l'interruptor.  

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant 

fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la 

punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 

Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En 

l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o 

altres parts no fixes de l'interruptor.  

PIA:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 

normalitzat.  
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Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les 

indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 

instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels 

cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o 

altres parts no fixes de l'interruptor.  

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o 

be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
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- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC  

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be 

han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 

l'interruptor automàtic. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats 

exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un 

sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els 

accessoris. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats 

exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
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contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i 

verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  84 
 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 

automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de 

dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig 

a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel 

fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG42429H,BG426B9H,BG4242JH,BG4243JH,BG4242JK,BG426BJK,BG42X010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 

magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 

automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de 

corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 

normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada 

amb els símbols normalitzats corresponents  

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades 

al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres 

parts movibles de l'interruptor.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil 

normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de 

treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament 

destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització 

definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades 
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com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 

normalitzats  

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores 

fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan 

l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament 

marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part 

mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar 

marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 

normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma  

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de 

connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 
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l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de 

portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els 

borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 

protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 

protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas 

generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i 

verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 

automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de 

dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig 

a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel 

fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

BG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG49H005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal·lar.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Rellotge programable 

- 4 sotides amb 3 posicions 

- Pantalla de LCD 

- Selector 

- Carcasa 

- Accessoris  

L'envolvent ha de ser aïllant. 

Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors. 

Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador de temps ajustable 

manualment. 

Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic. 

Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en dies. 

També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu. 

Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut. 

Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

Ha de ser de construcció modular.  

Ha de portar un sistema de fixació per pressió.  

No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un 

dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  

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  

Freqüència:  50 - 60 Hz  

Tensió nominal: 220 V ± 15% 

Temperatura de funcionament: 0  40ºC  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

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. La 

temperatura d'emmagatzematje ha d'estar entre -25 i 70ºC.   

 

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 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección 

contra los efectos térmicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades 

següents:  

- Identificació de la marca o nom comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

- Esquema 

- Número de mida 

- Tensió nominal en volts 

- Intensitat nominal en ampers 

- Tipus de desconnexió instantànea  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i 

verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 

automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de 

dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig 

a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel 

fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

BG4R -  CONTACTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG4R4450,BG4R4CR0,BG4R4F50,BG4RFD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  

- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor llançat)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit magnètic de 

comandament i una envoltant.  

Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors automàtics.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a l'alimentació a la 

bobina i contactes auxiliars.  

No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
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Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 

"Terra".  

El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del comandament 

compreses entre el 85% i el 110%.  

Tensió nominal circuit principal:  400 V  

Freqüència:  50 Hz  

Número de pols circuit principal:  3  

Condicions de funcionament:  

- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C  

- Altitud:  <= 2000 m  

- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir  

- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir  

Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus o número de sèrie 

- Tensions d'ús 

- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 

- Freqüència 
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- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents a les de les 

bobines  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i 

verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 

automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 

fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de 

dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig 

a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel 

fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG6 -  MECANISMES 

 

BG61 -  CAIXES PER A MECANISMES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG61CEF8,BG61CEF6,BG61CEF4,BG61CSF6,BG61CSF4,BG613010,BG612010,BG6115H0,BG6115F0,BG6115D0,BG611

020,BG61CECD,BG61U073. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 

Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la 

introducció de tubs per als conductors. 

Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els 

mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior 

per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.  

Dimensions de les caixes: 

+--------------------------------+ 

¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 

¦--------------¦-----------------¦ 

¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 

¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 

¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 

+--------------------------------+  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG6 -  MECANISMES 

 

BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 

 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  97 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG62U005,BG625194. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar accessoris embellidors.  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de 

commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  

Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 

per a les persones i el seu entorn.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

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. 
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REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 

Prescripciones generales.  

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG6 -  MECANISMES 

 

BG63 -  ENDOLLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG63815L,BG635A54. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del 

conductor de protecció.  

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C  

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra 

s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  100 
 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BG6 -  MECANISMES 

 

BG64 -  POLSADORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG645178. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- A la intempèrie  

- A l'interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i 

accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.  

El comandament d'accionament ha de ser manual. 

Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material 

anticorrosiu.  

Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir  

Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 

+-----------------------------------------------------+ 

¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 

¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 

¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000  

A LA INTEMPÈRIE:  

La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.  

Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.  

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245  

La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.  

A L'INTERIOR:  

La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la 

caixa mitjançant visos.  

La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.  

 

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.  
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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 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 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):  

- Intensitat assignada (A) 

- Tensió assignada (V) 

- Naturalesa del corrent 

- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 

- Referència 

- Símbol de la construcció de la distància de l'obertura dels contactes, si s'escau 

- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 

- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 

del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

 

BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGDZ1102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la 

línia principal de terra.  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris  

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de 

terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de 

terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb 

suports de material aïllant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 
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¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 

Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

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.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW1A000,BGW16000,BGW15000. 

 

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.  

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW21000,BGW2DBGH,BGW2DBGK,BGW2DBGF. 

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  107 
 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW3U001,BGW38000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de 

coure, platines de coure o canalitzacions conductores.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, 

conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, 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'1 m de conductor de coure, d'1 m de 

conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m 

de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW41000,BGW42000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes 

seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, 

en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

BH1 -  LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 

 

BH13 -  LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT EN LÍNIA CONTÍNUA AMB LÀMPADES 

FLUORESCENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH13FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum decoratiu de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat o amb xassís d'alumini anoditzat, per a 

linia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W o per a dos tubs fluorescents de 36 W, A.F.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i 

regletes de connexió.  

Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.  

El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar suspés d'un 

carril portant o pendular.  

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 

han de ser autoextingibles.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 

balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
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Aïllament (REBT):  Classe I  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I 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 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 

60598-1:1989).  

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 

seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna 

para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o 

darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior 

d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant 

quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  

- Temperatura ambient assignada màxima 
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- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats  

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el 

REGLAMENTO (CE) 245/2009.  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total 

del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 

quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de 

cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 

 

BH41 -  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH41FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb conductors de 

coure rígids al seu interior, bipolars o tripolars. 

S'han considerat els tipus de carrils següents:  

- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos 

- Carrils per a encastar  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, 

suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 

precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 

han de ser autoextingibles.  

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les 

operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui 

suportar la potència d'entrada en ús normal.  

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar 

sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa 

d'alimentació.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Secció dels conductors:  >= 2,5 mm2  

Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 

Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  

Aïllament (REBT):  Classe I o III  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Corrent nominal en ampers 

- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Número de model del fabricant o referència del tipus  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 

quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de 

cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 

 

BH4W -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH4W1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a sistemes de carrils electrificats per a enllumenat. 

S'han contemplat els tipus d'elements següents:  

- Element de connexió entre el carril i la xarxa d'alimentació elèctrica 

- Accessoris per a les connexions elèctriques o mecàniques entre carrils 

- Elements d'acabat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, 

suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 

precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  

Els accessoris d'interconnexió han d'estar dissenyats de manera que no hi hagi risc de contacte accidental entre 

el contacte de posada a terra del component i les parts conductores de corrent del carril, durant la seva inserció 
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o extracció per l'usuari. 

Els contactes elèctrics dels accessoris no s'han de poder extreure sense desmuntar l'accessori del carril. 

Els accessoris s'han de poder fixar mecànicament al carril. Així mateix, els accessoris han d'assegurar una 

connexió elèctrica fiable. Els esforços derivats de les connexions mecàniques no han de recaure sobre les 

connexions elèctriques 

Els accessoris han d'estar dissenyats de manera que la seva posició de muntatge sobre el carril sigui única. 

No ha de ser possible intercanviar accessoris entre carrils de diferent classe elèctrica.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 

han de ser autoextingibles.  

Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les 

operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui 

suportar la potència d'entrada en ús normal.  

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar 

sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa 

d'alimentació.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 

Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  

Aïllament (REBT):  Classe I o III  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre l'element i en lloc visible, hi ha d'haver marcada de manera clara e indeleble la informació següent:  

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Corrent nominal en ampers 

- Els carrils de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Número de model del fabricant o referència del tipus  

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

BH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 

 

BH4Y -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS 

D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH4Y1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements per a la fixació dels sistemes de carrils electrificats d'enllumenat. 

S'han contemplat els sistemes de subjecció següents:  

- Conjunt d'accessoris per al muntatge superficial del sistema de carrils 

- Conjunt d'accessoris per al muntatge suspès del sistema de carril  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
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No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, 

suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 

precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  

Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, i compatibles 

amb el carril i els accessoris que han de suportar. 

Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir el grau de 

protecció de l'envoltat en aquest punt.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

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 

 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA 

 

BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

 

BJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJM15030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars 

per a la centralització de lectures.  

S'han considerat els tipus de comptadors següents:  

- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor 

magnètic 

- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital 

multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes 

de l'acabat superficial.  

COMPTADORS:  

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, 

exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, 

dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid 

i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 

El comptador ha d'estar homologat i precintat.  

El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. 

Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre 

del ventall de temperatures de treball. 

Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són 

convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 

El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que 

estiguin protegits per un tractament superficial adequat.  

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats 

visuals. 

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o 

immediatament al costat del número indicat.  

COMPTADOR VOLUMÈTRIC:  

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.  

COMPTADOR DE VELOCITAT:  

Ha d'estar format per un cos i una tapa.  

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.  

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:  
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Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de 

mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 

S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.  

El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

COMPTADORS:  

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.  

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  

Subministrament: En caixa protectora.  

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 

 

COMPTADORS:  

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.  

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:  

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:  

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 

- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 

- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 

- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical 

respectivament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 

muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  

- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

BM11 -  DETECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM112110,BM112120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
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- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 

detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 54-7.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el 

cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també 

indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, 

excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà 

ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància 

de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema 

de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, 

exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de 

muntatge del detector.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 

¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 

¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 

¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 

¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
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¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 

¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 

¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el 

detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector 

incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats 

d'augment de temperatura de l'aire elevades.  

Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el 

que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 

detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament 

de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels 

detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de 

ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 

Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre 

dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.  

Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots, 

relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el 

correcte funcionament del detector. 

Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de 

la base i doni un senyal d'avaria.  

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el 

cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també 

indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, 

excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà 

ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància 

de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  

- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 

- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors 

per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 

Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo 

en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma. 

Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no 

poden interferir el correcte funcionament del detector.  
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DETECTORS DE CO:  

Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 

detector collat manualment a la base.  

Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  

Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  

Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  

Si són detectors autònoms:  

- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un 

extractor.  

- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  

- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 

- Humitat relativa de treball:  <= 95%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores 

puntuales.  

UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores 

puntuales.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 

puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  
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UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 

puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de 

línea que utilizan un haz óptico de luz.  

DETECTORS DE CO:  

UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  

UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:  

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 seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els detectors 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  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat 

per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del producte i de la 

següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya):  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- Descripció del producte de construcció 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 

- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 

54-5  

S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta 

instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de 

fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que 

l'acompanya.  

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
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a)- Referència la norma EN 54-7 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 

fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del 

detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el 

dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el 

manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS DE FUMS LINEALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a)- Referència la norma EN 54-12 

b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 

c)- La denominació del model (tipus o número) 

d)- Les denominacions dels terminals de connexió 

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 

fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

f)- La separació màxima i mínima 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del 

detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el 

dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el 

manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  

Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

a) - Referència la norma EN 54-5 

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de la classe, la marca 

de la classe es podrà substituir el símbol P 

c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 

d) - La denominació del model (tipus o número) 

e) - Les denominacions dels terminals de connexió 

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 

fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 

En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del 

detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
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Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el 

dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el 

manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 

formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 

diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 

del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà 

de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

BM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM12A080. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb 

indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 

A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  

Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 

Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 

Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 

Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 

Tensió de treball:  24 V, corrent continu  

CENTRALS D'INCENDIS:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els 

interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 

Mòdul de zones format per:  

- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 

- Un polsador de prova d'alarma 

- Un polsador de prova d'avaria 

- Un polsador per a activar l'alarma  

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 

- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
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- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 

- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  

CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els 

interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 

Mòdul de control, format per:  

- Un indicador de concentració de CO en ppm 

- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 

- Un interruptor d'alarma acústica 

- Un interruptor de "parada-servei" 

- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 

- Un indicador lluminós de "servei"  

Mòdul de zones, ha d'estar format per:  

- Un indicador lluminós d'avaria 

- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les 

connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma 

acústica 

- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors  

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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:  
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- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 

formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 

diferent de material o equip.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

BM13 -  DISPOSITIUS D'ALARMA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BM132321. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)  

S'han considerat els complements següents:  

- Amb senyal lluminós  

- Sense senyal lluminós  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en 

el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del 

senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació.  

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans 

per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de 

funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, 

precintes, etc.  

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:  

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)  

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la 

cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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.  
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. 

Dispositivos acústicos.  

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. 

Dispositivos acústicos.  

 

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 seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent 

informació:  

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així 

com el número de la versió del software contingut en el dispositiu. 

- 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  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació 

subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà 

de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat 

per:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE  

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte  

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 
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- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:  

- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 

- Les gammes de freqüència d'alimentació 

- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

- La freqüència acústica principal 

- Codi IP segons la norma EN 60529 

- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 

formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  

- Polsadors (marca, model, especificacions)  

- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  

- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  

- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  

- Sirenes (marca, model, especificacions)  

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  

- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  

- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 

diferent de material o equip.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 

del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà 

de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 

 

BM23 -  BOQUES D'INCENDI 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM237PCG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  

S'han considerat els tipus següents:  

- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Boca d'incendis formada per:  

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de 

volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a 

la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la 

xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo 

en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als 

esforços mecànics deguts a la seva utilització.  

Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  

La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.  

La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  
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El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  

Reistència a la pressió interna: 

+----------------------------------------------------+ 

¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 

¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 

¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 

¦----------------------------------------------------¦ 

¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 

¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 

+----------------------------------------------------+  

Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents  

Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  

Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar 

correctament  

Abastament a 0,2 MPa:  

- Amb raig lliure:  >= 10 m 

- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 

- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  

Àngles de polvorització:  

- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 

- Per a polvorització cònica:  >= 45°  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  

- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  

- Calibre passa:   44 mm 

- Calibre no passa:  46 mm  

- Llargària de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma 

UNE EN ISO 1307 

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  

BOQUES BIE-25:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.  

El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de 

diàmetre mínim 200 mm.  
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Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  

Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  

La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  

Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 

Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  

BOQUES BIE-45:  

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable 

en un pla horitzontal.  

El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.  

El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 

mm.  

En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  

El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de 

rotació.  

El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor 

mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.  

L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.  

Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  

La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  

Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 

Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

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 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.  

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales.  
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BOQUES TIPUS BIE-25:  

UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: 

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  

UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.  

BOQUES TIPUS BIE-45:  

UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: 

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.  

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.  

UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana 

para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves 

immediacions.  

El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.  

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 seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:  

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

- 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  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 
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- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi  

BOQUES TIPUS BIE-25:  

Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la 

següent informació:  

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l'any de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 

formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  

- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, 

armari)  

- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)  

- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i 

cabal)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 

diferent de material o equip.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
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BM24 -  DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM24FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Ruixadors automàtics (sprinklers) en bronze o cromats, amb dispositiu d'accionament d'ampolla i per a posició 

muntant-baixant o de paret.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar formats per un cos tubular amb un extrem roscat, i l'altre proveït d'un obturador sensible a la 

temperatura ambient i d'un deflector.  

Han d'estar fabricats de manera que qualsevol intent d'ajust o desmuntatge produeixi la destrucció d'algún 

element de la seva construcció.  

Ha de poguer passar una esfera de 8 mm de diàmetre per cada pas de l'aigua en el ruixador.  

La forma i la situació del deflector respecte a la boca de sortida del raig d'aigua, el converteix en creador de 

pluja uniforme en les direccions següents segons la posició del muntatge:  

- Ruixador cara amunt:  Descàrrega en sentit contrari al de sortida 

- Ruixador cara avall:  Descàrrega en el sentit de sortida 

- Ruixador de paret:  Descàrrega en sentit lateral  

Dispositiu d'accionament tipus ampolla:  

- Color ampolla segons temperatura d'accionament:  

- 57°C:  Taronja 

- 68°C:  Vermell 

- 79°C:  Groc 

- 93°C:  Verd 

- 141°C:  Blau 

- 182°C:  Morat 

- 204/260°C:  Negre  

Els ruixadors d'ampolla i les ampolles de vidre han d'obrir dins dels límits de temperatura següents: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura a la que  ¦ Temperatura ¦ 

¦  nominal   ¦   mínima    ¦ o per sota de la que  ¦   màxima    ¦ 

¦d'actuació  ¦ d'actuació  ¦ actúen 25 ¦ actúen 40 ¦ d'actuació  ¦ 

¦            ¦             ¦ de 50 ut. ¦ de 50 ut. ¦             ¦ 

¦    °C      ¦     °C      ¦    °C     ¦    °C     ¦     °C      ¦ 

¦----------------------------------------------------------------¦ 

¦    57      ¦     54      ¦    63     ¦    68     ¦     74      ¦ 
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¦    68      ¦     65      ¦    74     ¦    79     ¦     86      ¦ 

¦    79      ¦     76      ¦    87     ¦    92     ¦     99      ¦ 

¦    93      ¦     90      ¦   101     ¦   106     ¦    113      ¦ 

¦   100      ¦     97      ¦   108     ¦   113     ¦    120      ¦ 

¦   121      ¦    118      ¦   129     ¦   134     ¦    141      ¦ 

¦   141      ¦    138      ¦   149     ¦   155     ¦    163      ¦ 

¦   163      ¦    160      ¦   171     ¦   177     ¦    186      ¦ 

¦   182      ¦    179      ¦   190     ¦   196     ¦    206      ¦ 

¦   204      ¦    201      ¦   212     ¦   218     ¦    228      ¦ 

¦   227      ¦    224      ¦   235     ¦   242     ¦    252      ¦ 

¦   260      ¦    257      ¦   268     ¦   275     ¦    286      ¦ 

¦   286      ¦    283      ¦   294     ¦   301     ¦    313      ¦ 

¦   343      ¦    340      ¦   301     ¦   359     ¦    372      ¦ 

+----------------------------------------------------------------+  

Els ruixadors han de tenir les constants de cabal (factor K) següents: 

+-----------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦    Factor K     ¦ 

¦de l'orifici (mm)¦ l.min-1/bar0,5  ¦ 

¦-----------------------------------¦ 

¦        10       ¦     57 ± 3      ¦ 

¦        15       ¦     80 ± 4      ¦ 

¦        20       ¦    115 ± 6      ¦ 

+-----------------------------------+  

Ha de complir els paràmetres de distribució d'aigua següents: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal¦ Cabal per ¦  Àrea de  ¦ Densitat de¦ 

¦  de l'orifici  ¦ ruixador  ¦ cobertura ¦ descàrrega ¦ 

¦       mm       ¦   l/min   ¦     m2    ¦   mm/min   ¦ 

¦-----------------------------------------------------¦ 

¦       10       ¦    50,6   ¦    20,25  ¦     2,5    ¦ 

¦       15       ¦    61,3   ¦    12,25  ¦     5,0    ¦ 

¦       15       ¦   135,0   ¦     9,0   ¦    15,0    ¦ 

¦       20       ¦    90,0   ¦     9,0   ¦    10,0    ¦ 

¦       20       ¦   187,5   ¦     6,25  ¦    30,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Temps d'actuació del ruixador:  <= 5 s  

Allargament del cos del ruixador:  <= 0,2 %  

Resistència a la compressió del deflector:  70 N  

Força de trencament de l'ampolla:  >= 6 càrrega servei ruixador  

Estanquitat del ruixador:  Sense fuites  

Exposició a la calor:  Ha de complir  
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Xoc tèrmic:  Ha de complir  

Corrosió:  Ha de complir  

Integritat del recobriment del ruixador:  Sense esquerdes ni desconxaments  

Cop d'ariet:  Sense fuites  

Resistència a la calor:  Sense deformació  

Resistència a la vibració:  Sense deformació ni ruptura apreciables  

Resistència a l'impacte:  Ha de complir  

Resistència a baixes temperatures:  No ha d'actuar el ruixador;  Sense danys visibles  

Totes les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE 23-595 (1).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en caixes i amb la rosca protegida.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.  

 

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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

* UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Rociadores.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'han de subministrar amb la fulla d'instruccions, corresponent al tipus de ruixador, que ha de descriure el 

mètode d'instal·lació recomanat i ha de donar indicacions sobre manteniment i substitució.  

Cada ruixador ha d'anar marcat amb les dades següents:  

- Nom o marca registrada del fabricant 

- N° d'identificació del model, designació de catàleg o equivalent 

- Fàbrica d'origen 

- Indicació tipus ruixador i posició de muntatge segons UNE 23-595 (1) 

- Temperatura nominal d'actuació codificada amb colors 

- Any de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Realitzar la recepció de materials de la instal·lació de ruixadors segons Normativa UNE 23596.  

- Comprovar que els materials i elements que formen la instal·lació de ruixadors compleixin els requisits 

especificats en projecte:  

- Diàmetres i qualitat de les canonades 

- Característiques i tipus de ruixadors: (marca, model, temperatura de tir, tipus de muntants, diàmetre, 

coeficient hidràulic "K").  

- Característiques del grup de bombeig (si hi està instal·lat): cabal (l/h), alçada manomètrica (m.c.a.), 

potència (CV), tensió (V), marca, model, Nº de sèrie.  

- Certificat de funcionament dels ruixadors.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM3 -  EXTINTORS 

 

BM31 -  EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  142 
 

BM313511,BM312611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 

pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 

condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 

l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 

Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 

registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

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.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
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- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 

del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà 

de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM3 -  EXTINTORS 

 

BM3A -  ARMARIS PER A EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM3A1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 

Ha d'estar pintat de color vermell. 

L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el 

vidre. 

El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  

Alçària:  >= 600 mm  

Amplària:  >= 300 mm  

Fondària:  >= 220 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat 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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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

BMD1 -  DETECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMD11410. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 

- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 

- Detectors microfònics 

- Radars volumètrics 

- Detectors d'infraroigs i radar combinat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Condicions de funcionament:  

- Humitat relativa:  <= 95%  

Temperatura de treball:  0°C - 45°C  

- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:  

Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura.  

Ha d'estar format per un suport i un cos.  

DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:  

Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.  

Ha d'estar format per un suport i un cos.  

Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  

Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).  

Han de servir per a vigilància d'interiors.  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  146 
 

El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.  

DETECTORS MICROFÒNICS:  

Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.  

Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.  

RADARS VOLUMÈTRICS:  

Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments.  

Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.  

El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

 

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 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del 

sistema.  

UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 

Requisitos del sistema.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:  

UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de 

intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):  

UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para 

detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.  

DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):  

UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para 

detectores de microondas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
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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 final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els 

elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, 

especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

BMD2 -  CONTACTES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMD22120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Contactes de seguretat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre 

- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb coberta.  

La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

CONTACTES DE VIBRACIÓ:  

Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté l'electrònica, el diode 

lluminós d'alarma i el receptor.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  

Ha de portar incorporades les connexions.  

Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  

Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

 

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 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de 

alimentación.  

 

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 final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els 
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elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, 

especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

BMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMD3U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Centrals de seguretat antirobatori.  

S'han considerat els elements següents:  

- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 

- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
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A l'interior hi ha d'haver:  

- Un transformador 

- Un equip de rectificadors 

- Una bateria d'acumulació 

- Un avisador acústic 

- Un circuit imprès 

- Un carregador automàtic de bateria  

La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.  

A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els 

interruptors i els fusibles.  

Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.  

Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.  

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 

La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  

Font d'alimentació:  

- Entrada:  230 V c.a. 

- Sortida:  12 V c.c.  

Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats embalades 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 

 

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y 

señalización.  

 

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.  
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- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els 

elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, 

especificacions elèctriques)  

- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  

- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  

- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

BMD6 -  CONDUCTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMD62220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductors blindats i apantallats.  

Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i 

alarma.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.  

Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.  

Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva 

composició.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.  

Ha d'estar protegit contra interferències.  

Han de portar un dispositiu antisabotatge.  

Capacitat:  90 pF/m  

Recobriment pantalla:  >= 75%  

Temperatura de servei:  0 - 60°C  

Tensió de servei:  250 V  

Tensió de prova:  1000 V  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de 100 m.  

L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de cable 

- Secció nominal  

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  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.  

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
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BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMY12000,BMY13000,BMY11000,BMY31000,BMY24000,BMY23000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 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'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 

 

BN11 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN115650. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
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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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN318420,BN316420,BN315420. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material 

sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies 

nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les 
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característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid 

de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà 

maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es 

connecta.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de 

acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

  

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

 

BP3 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 

 

BP35 -  ALTAVEUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BP35B600,BP35AU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.  

COLUMNES ACÚSTIQUES METÀL.LIQUES:  

Ha d'estar formada per:  

- Altaveus 

- Caixa exterior taladrada metàl·lica 

- Transformador 

- Sistema de subjecció 

- Reixeta de protecció 

- Connector  

Ha d'estar construït amb material metàl·lic protegit contra la corrossió. 

Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior. 

Ha d'estar provist de dispositius per a la sujecció a parets o sostres. 

Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu col·locat en el seu 

interior. 

Aquest taladre ha d'estar protegit  mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent d'elements que pel seu 

tipus de fixació o per la seva naturalesa puguin produïr sorolls o vibracions. 

Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors.  

ALTAVEUS EXPONENCIALS:  

Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió. 

Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.  

Tensió del transformador:  100 V  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie.  

 

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 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:  

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctrica 

- Intensitat 

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aillament  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema de canalització. 

S'han de comprovar tots els equips amplificadors  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les 

especificacions del projecte.  

 

  

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

 

BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 

 

BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BP434A50. 

 

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.  

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 
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norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a 

nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les 

maneres següents, o d'una combinació d'elles:  

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de 

continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui 

formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de 

fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa 

homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o 

conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre 

metall. 

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes 

concèntriques o en grup. 

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de 

baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 
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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 

- 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:  
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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 
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señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 

MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de 

señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 

250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de 

señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 

MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de 

señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 

100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de 

señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 

MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  

UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de 

señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 

250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 

 

BP49 -  CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BP49U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els conductors han de ser bipolars. 
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Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima. 

L'aïllament de cada conductor ha de ser de PVC. 

La coberta dels conductors ha de ser de PVC.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Temperatura mínima de servei: -5ºC 

Temperatura màxima de servei : +80ºC 

Tensió nominal : 250 V 

Tensió de prova : 1.500 V  

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

BPA -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CTTV 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BPA1U021,BPA1U010,BPA6U110,BPA1U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Càmeres de vídeo per al circuit tancat de televisió.  

CONDICIONS GENERALS:  

La càmera s'ha d'instal·lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat, específica per 

càmeres amb òptiques monofocals manuals, amb autoiris i zooms de fins 75 mm. Si no s'indica el contrari, la 

carcassa ha d'estar preparada per la instal·lació de càmeres i òptiques en interiors, essent necessari una carcassa 

per exteriors sols en casos molt concrets, que s'han d'indicar expressament en el moment de decidir 

definitivament  el lloc d'ubicació de la carcassa. El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar 

de dos premsaestopes per l'entrada de cables i de dos cargols de subjecció al suport. 

L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima distorsió i ha de 

dependre del lloc definitiu d'instal·lació. 

Característiques tècniques de les càmeres de vídeo:  

- Càmera monocroma: (B/N) 

- Dispositiu d'imatges: Sensor CCD de 13" de transferència interlínia 

- Elements d'imatge: 500 (H) - 582 (V) 

- Àrea sensibles: 3,3 mm x 4,4 mm 

- Sistema de senyal: norma CCIR 

- Sistema d'escombrada: 625 línies, 2,1 entrellaçat 

- Sincronització: externa Line Lock CA 

- Resolució horitzontal: 380 línies de TV 

- Muntura d'objectiu: muntatge C/CS (focus posterior ajustable) 

- Il·luminació mínima: 0,1 lux (F1.2) 

- Relació senyal/soroll: superior a 45 dB ( amb AGC) 

- Control de guany: amb AGC 

- Control de Ccd IRIS: activació/desactivació seleccionada 

- Control de fase: control de fase vertical (±90º) 

- Sortida de vídeo:  1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC 

- Alimentació: 220 a 250 Vac (50 Hz) 

- Consum de potència: 6 W 

- Temperatura de treball: -10 ºC a +50 ºC 

- Humitat: 20 % a 80 % 

- Pes màxim objecte: 1 kg 

- Pes: Aprox. 700 g 

- Dimensions: 53 x 56 x 178,5 mm 

- Connectors: VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins  

 

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 de càmera de vídeo instal·lada, inclosa la carcassa per a càmera de vídeo amb suport i material de 

muntatge.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos 

generales.  

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado 

(Control, sincronización y Código de dirección)  

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.  

CCITT "de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International fermeldeunion 

I.T.U."  

 

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 final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els 

elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:  

- Monitors (marca, model, tipus (B/N o color), dimensions, resolució, etc.)  

- Seqüenciador (marca, model, nº entrades, nº sortides, impedància, amplitud, ample de banda, funcions, 

tensió d'alimentació i consum)  

- Càmeres CCTV (marca, model, tipus (B/N o color), sensor, resolució, objectius, alimentació, etc.)  

- Videogravador (marca, model, sistema de gravació, temps màxim de gravació).  

- Característiques ( impedància, amplitud senyals de vídeo, resolució, funcions, etc.).  

- Cablejat (característiques i identificació, assaigs realitzats).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

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:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

 

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 

 

ED11 -  DESGUASSOS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED11DH01,ED11DH02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o 

clavegueró.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.  

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha 

d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  

Separació de les subjeccions:  

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  

Llargària del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
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- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  

Pendent del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

 

EE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE42QF26,EE42QE16,EE42QD16,EE42QC16,EE42QA16,EE42Q916,EE42Q216,EE42Q816,EE42Q124,EE42Q424,EE42Q3

24,EE42FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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 
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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.  

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 
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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:  

- 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:  
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- 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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

 

EE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE44CA43HI89,EE44CB43HI8A. 

 

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. 
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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.  

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.  
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- 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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 

 

EE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE51LQ10HI8P. 

 

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.  
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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.  
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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.  

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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 

 

EE61 -  AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE61R1AA,EE611AA1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aïllament tèrmic per a conductes.  

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 
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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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEF -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ COMPACTES D'EXPANSIÓ DIRECTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEFFFD01,EEFFFD05,EEFFFD06,EEFFFD07,EEF1FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Condicionadors i bombes de calor compactes d'expansió directa.  

S'han considerat els següents tipus d'aparells:  

- Condicionadors o bombes de calor, horitzontals o verticals per a conductes 

- Condicionadors o bombes de calor, de coberta  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge al sistema de suport  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- Connexió del drenatge  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

En els aparells connectats a conductes, a més:  

- Connexió al conducte  

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.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No 

s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports ni als conductes.  

Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 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.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, 

sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que 

permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els 

marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  

Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un 

sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests 

elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la 

instal·lació.  

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 

contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de 

les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 

a les seves partides d'obra.  

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar 

muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de 

muntatge.  

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de 

l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 

als borns de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els 

components de l'equip.  

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell 

no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 

substitució.  

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  

La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. 
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No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.  

 

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.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  

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.  

La connexió del desguàs ha de ser estanca. Ha d'anar segellada amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 

fabricant.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi 

puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 

de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a 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).  

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.  

- 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.  
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- Control específic als aparells:  

- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 

- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions. 

- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:  

- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i 

tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a 

l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn. 

- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar 

siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la 

distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme. 

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les 

condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%. 

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 

només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5 

- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.  

- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:  

- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.). 

- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 

- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)  

- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat 

de la presa de mostres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- 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.  

- 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 anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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EEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEGNFD01,EEGNFD02,EEGNFD03,EEGNFD04,EEGNFD05,EEGNFD06,EEGNFD07. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.  

S'han considerat els següents tipus d'aparells:  

- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural 

- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre 

- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette 

- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge de la unitat exterior al suport 

- Muntatge de la unitat interior al suport 

- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats 

- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats  

- Connexió al circuit de control  

- Connexió del drenatge  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF.  

Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del 

fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.  

Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 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.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, 

sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que 

permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els 

marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
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Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un 

sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests 

elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la 

instal·lació.  

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 

contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de 

les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 

a les seves partides d'obra.  

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar 

muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de 

muntatge.  

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de 

l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 

als borns de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els 

components de l'equip.  

Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell 

no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 

substitució.  

Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i 

vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació.  

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

 

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.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  

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 connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar 

segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.  
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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).  

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.  

- 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 aparells:  

- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 

- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions. 

- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:  

- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i 

tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a 

l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn. 

- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar 

siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la 

distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme. 

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les 

condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%. 

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 
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només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5 

- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.  

- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:  

- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.). 

- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 

- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)  

- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat 

de la presa de mostres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- 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.  

- 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 anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEK1FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
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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.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEK8 -  DIFUSORS LINIALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEK8FD03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació 

- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En els trams frontals:  

- Replanteig de la instal·lació 

- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió 

- Muntatge del difusor al plènum 

- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb el cel ras 

- Orientació de la sortida d'aire 

- Connexió de la tovera al conducte de l'aire 

- Ajust de la comporta de regulació 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:  

- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació 

- Anivellació amb el cel ras 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.  

Els elements que conformen el difusor lineal han de quedar enrasats al cel ras amb els accessoris d'instal·lació 
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adients.  

El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d'estar fets segons les 

especificacions de la DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d'estar feta amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant o bé expressament aprovats per aquest. Tots els materials que intervenen en la 

instal·lació han de ser compatibles entre si.  

No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la instal·lació i els elements de 

l'obra.  

La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.  

Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la boca de connexió. La unió ha 

de ser estanca.  

No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte. 

La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació. 

El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 

muntatge proposada per aquest.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, 

etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEK9 -  DIFUSORS CIRCULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEK9FD01,EEK9FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.  

CONDICIONS GENERALS:  

El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar pla sobre el suport.  

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

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.  

El difusor 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.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEKB -  DIFUSORS ROTACIONALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEKBFD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d'acer galvanitzat, plenum de connexió de planxa d'acer 

galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos.  

La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació del plènum a l'obra 

- Fixació del difusor frontal al plènum 

- Regulació del cabal amb l'obertura de la comporta del plenum 

- 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.  

Ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum.  

Ha de quedar anivellat. 

Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no s'han de 

transmetre esforços entre el conducte i el difusor. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

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 
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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 de l'element corresponen a les especificades al projecte. 

El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La col·locació i regulació del difusor s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

L'actuació sobre la comporta de regulació s'ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la seva posició 

definitiva. 

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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEKN -  REIXES D'INTEMPERIE 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEKNFD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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:  
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- 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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

 

EEKQ -  COMPORTES DE REGULACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EEKQ42L1,EEKQ42N1,EEKQ42R1. 

 

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 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 DE REGULACIÓ DE CABAL:  

La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  

 

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. 
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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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 

 

EEM9 -  VENTILADORS EN LÍNIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEM93AD2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  
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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 comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.  

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient.  

S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.  

S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han 

de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.  

Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu 

manteniment.  

En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del 

cos fàcilment per a les tasques de manteniment.   

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de 

l'aire resultant.  

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 

 

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.  

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.  

 

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.  

- 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:  
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- 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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEP -  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

 

EEP3 -  BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEP31135. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per 

a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals.  

S'han considerat els tipus d'elements següents:  

- Boca d'extracció 

- Silenciador acústic  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Boca d'extracció:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de l'element al conducte d'extracció 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

- Regulació del cabal  

Silenciador acústic:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició i muntatge 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.  

Situació de les boques d'extracció:  

- Separació del sostre:  < 10 cm 

- Separació de les cantonades:  > 10 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 

al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

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.  

Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin tancats 

excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció.  

 

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 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.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEV3 -  CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEV3FD01,EEV3FD02. 

 

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 de considerar els següents tipus d'elements:  

- Controladors locals  

- Pantalles LCD de presa de dades local  

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 dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- 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.  

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 

fabricant.  

Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit 

d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
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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.  

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 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.  

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 
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instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 

funcionament).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha 

de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

EEV4 -  CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEV41210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  

- Cables per a la transmissió i recepció de dades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs 
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- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.  

CABLES DE DADES:  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a 

contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No 

s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.  

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels 

conductors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

CABLES DE DADES:  

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

EF5 -  TUBS DE COURE 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF5B24B2,EF5A42B2,EF5A52B2,EF5A62B2,EF5A73B2,EF5A83B2,EF5A93B2,EF5AA3B2,EF5AB4B2,EF5AC4B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Instal·lació dels tubs  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Connectat a pressió  

- Soldat per capil·laritat  

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació superficial  

- Soterrat  

- Encastat  

- Col·locat a l'interior de canals  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment 

accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 

gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, 

escalfadors, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Tubs:  

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

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.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

TUBS:  

En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 

de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  

En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 

de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre 

aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.  

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al 

llarg de tot el recorregut.  

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim 

del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  

La 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.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa 

m s/g  

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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 

l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 

d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport 

no s'ha de soldar al tub.  

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS ENCASTATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti 

la lliure dilatació.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de 

fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.  

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  

TUBS SOTERRATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

 

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.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

TUBS:  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.  

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar 

col·locats abans de la col·locació del tub.  

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  

 

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 com a conseqüència dels retalls.  
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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.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 

d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de 

fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels 

elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

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 verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un 

mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams 

d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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EF9 -  TUBS  MULTICAPA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF912P8C,EF912P8A,EF912P86. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, 

connectats a pressió i col·locats superficialment.  

Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats 

a pressió i col·locats superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 

testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  

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.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 

suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les 

dilatacions.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 
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trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  

+---------------------------------------+ 

¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 

¦       ¦-------------------------------¦ 

¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 

¦-------¦--------------¦----------------¦ 

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 

¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 

¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 

+---------------------------------------+  

+---------------------------------------------------+ 

¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 

¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 

¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 

¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 

¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 

¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 

¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 

¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 

¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 

¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 

¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 

¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 

¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 

¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 

¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 

¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 

+---------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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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.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  

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 del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 

de rentar-la.  

 

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.  

 

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 segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

EFB -  TUBS DE POLIETILÈ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFB17652. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en 

canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, 

connectats a pressió i col·locats superficialment.  

S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

40°C  

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 

accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
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- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 

gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, 

etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 

equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 

d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació 

del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la 

seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 

testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta 

temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  

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.  

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
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Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  

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.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 

suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una 

beina d'acer.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 

trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm  

- Tub polietilè densitat baixa:  

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+  

- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  

+---------------------------------------+ 

¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 

¦       ¦-------------------------------¦ 

¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 

¦-------¦--------------¦----------------¦ 

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 

¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 

¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 

+---------------------------------------+  
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 

d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 

piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra:  

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm  

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 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.  

 

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.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  

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 del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a 

fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 

de rentar-la.  
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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.  

 

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.  
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- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

 

EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFQ3G41L,EFQ3G83L,EFQ3G84L,EFQ3G85L,EFQ3G87L,EFQ3G89L,EFQ3G8BL,EFQ3G8CL. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu  

- Tubs amb escumes elastomèriques  
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- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats  

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment 

accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 

gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, 

escalfadors, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el 

gruix.  

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i 

d'altres accessoris de la instal·lació.  

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de 

quedar a pressió.  

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La 

unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.  

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió 

de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura 

ambient.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha 

d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 
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del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

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 aïllaments a l'obra.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma 

que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  

- Conductivitat tèrmica de referència  

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de 

conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.  

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 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG151532. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG161732,EG161532. 

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

EG1A -  ARMARIS METÀL.LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG1AU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha 

de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la 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 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG1 -  CAIXES I ARMARIS 

 

EG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG1PUB16. 

 

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 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.  
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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 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.  
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En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG21H71J. 

 

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  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de 

formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 

subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 

accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al 

tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 

projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 

de tubs, etc.  
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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 2-2: Requisitos particulares para 

sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 

sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG22H711. 

 

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.  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 

caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 

accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al 

tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 

projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 

de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de 

possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 

formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 

muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para 

sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 

sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 

sistemas de tubos enterrados.  

 

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:  
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG2DFGP1,EG2DFGK1,EG2DFGF1,EG2DBGH7,EG2DBGK7,EG2DBGH1,EG2DBGF1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades 

al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada 

pel fabricant.  

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents 

trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a 

terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre 

una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils 
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separadors.   

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

XAPA D'ACER:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

REIXA O PERFIL:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

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.  

 

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 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 

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:  
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- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

 

EG2J -  COLUMNES I TORRETES METÀL·LIQUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG2J1TA8. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Columnes o torretes portamecanismos metàl·liques, equipades amb mecanismes i muntades sobre paviments 

amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació i anivellament  

- Connexionat dels mecanismes  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT o en el seu defecte la indicada per la DF. 

La torreta ha de quedar fixada sòlidament al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Les entrades i els passos dels cables per l'interior de la torreta, s'han de fer pels punts previstos pel fabricant. 

Si la torreta va muntada sobre una canal de terra, aleshores, la canal ha d'entrar a dintre del suport de la 

torreta per les finestres previstes. 

Els mecanismes de la torreta han de quedar connectats a les diferents xarxes. 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  232 
 

No s'han de transmetre esforços entre la torreta i la resta de components de les diferents instal·lacions a les que 

dóna servei. 

Han de ser accessibles els mecanismes que suporta. 

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2%  

 

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 productes corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de les torretes i dels mecanismes s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

La connexió dels diferents mecanismes es durà a terme seguint les especificacions del seu propi plec de 

condicions tècniques. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 

de cables, 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG317224,EG312666,EG312656,EG312646,EG312634,EG312346,EG312334,EG312324,EG312224,EG312176,EG3121

D6,EG3121B6. 

 

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 
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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:  

- 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. 
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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.  

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 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 

recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG380902. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 

material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 

galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 

canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  

 

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.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 

connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous 

pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG415A99,EG415A9B,EG415F9B,EG415FJB,EG415FJC,EG415F9D,EG415AJF,EG415FJH,EG415EKM,EG41JCTR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 

protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 

protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En 

aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 

aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 

exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

ICP:  

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 

reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 

sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  240 
 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 

circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 

unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 

necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG42429H,EG426B9H,EG4242JH,EG4243JH,EG4242JK,EG426BJK,EG42X010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 

magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 

automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 

exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 

mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 

mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 
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mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 

mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En 

aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de 

connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 

reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 

sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 

protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 

protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 

circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 

unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 

necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
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- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

EG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG49H005,EG49FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra:  

- Programadors horaris de tipus analògic 

- Programadors horaris de tipus digital 

- Programadors astronòmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i nivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament 
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- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a prop 

possible de l'entrada de la derivació individual.  

Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 

Ha de quedar connectat a la xarxa.  

Ha de quedar feta la prova de servei. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per 

pressió del cargol.  

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, 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.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 

circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 

unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 

necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

EG4R -  CONTACTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG4R4450,EG4R4CR0,EG4R4F50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i connexió de l'aparell 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al 

lay-out.  

Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 

o armari.  

Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del 

quadre mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 

reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 

sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 

circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 

unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 

necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

 

EG4W -  BORNS DE CONNEXIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG4W1120,EG4W1340,EG4W1360,EG4W13A0,EG4W13C0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Borna de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntada sobre perfil DIN  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

- Execució de les connexions  

- Comprovació de la unitat d'obra  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 

subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 

sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 

de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  252 
 

 

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:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 

circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 

unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 

necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
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- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 

a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EG6 -  MECANISMES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG61U001,EG61CEF8,EG61CEF6,EG61CEF4,EG61CSF6,EG61CSF4,EG613011,EG612011,EG6115H0,EG6115F0,EG611

5D0,EG611021,EG63815L,EG635A54,EG6P2363,EG625194,EG61CECD,EG645178,EG61U514. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a 

la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.  
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- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per 

pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de 

mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 

especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  
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Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.  

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 

parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista 

per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest 

motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 

Prescripciones generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
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EGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EGDZ1102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat 

superficialment i connectat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  

- Col·locació, instal·lació i anivellament 

- Connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 

per a les persones i el seu entorn.  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.  

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  

Ha de ser mecànicament segur.  

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, 

convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- 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.  

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.  
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

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:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 

connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous 

pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

EH1 -  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH12FD01,EH12FD02,EH13FD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini 

anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que 

recobreix la part no lluminosa.  

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia 

contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con 

circulación de aire (reglas de seguridad).  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 

seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

EH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH2LFD01,EH2LFD02,EH2LFD03,EH22FD02,EH22FD01,EH22FD03,EH22FD04,EH22FD05,EH22FD06. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini 

anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que 

recobreix la part no lluminosa.  

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia 

contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con 

circulación de aire (reglas de seguridad).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

EH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 

 

EH41 -  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH41FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat.  

S'han contemplat els tipus de carrils següents:  

- Carrils bifàsics 

- Carrils trifàsics  

S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  

- Carrils muntats suspesos 

- Carrils muntats superficialment 

- Carrils muntats encastats en cel ras  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge i fixació  

- Connexionat a la xarxa d'alimentació  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha de quedar garantida la continuitat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu les connexions 
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entre trams s'han de fer amb els accessoris disposats pel fabricant.  

S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i el carril.  

Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Per a la col·locació del carril es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del carril, o els 

expressament aprovats per aquest.  

S'ha de comprovar la polaritat del carril a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació.  

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 

de carrils, tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 

La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i interconnexió i els 

elements d'acabat.  

 

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 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

* UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
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EH4 -  SISTEMES D'ENLLUMENAT PER A CARRILS 

 

EH4L -  PROJECTORS PER A CARRILS AMB LEDS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH4LFD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats 

superficialment sobre suports.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

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.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin 

esforços a la connexió elèctrica.  

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del 

llum.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si 

s'embruten es netejaran adequadament.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

 

EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH61U170,EH61U023. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  
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- Aplomat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
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- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

EHB -  LLUMS ESPECIALS 

 

EHB5 -  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EHB5ED71. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  
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- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  271 
 

fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 

EJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

 

EJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJM15030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Per a la col·locació de comptadors:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Preparació de les unions 

- Col·locació del comptador 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
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- Prova de servei 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  

Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:  

- Replanteig d'unitat d'obra 

- Col·locació del punt de lectura centralitzada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i 

d'evacuació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 

manipular.  

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb 

junt de material elàstic.  

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el 

comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:  

La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.  

El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 

El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els 

terminals 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.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.).  

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  

- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i 

elements següents :  

- Clau de pas general 

- Comptador homologat 

- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 

- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

- Vàlvula de retenció 

- Sistema de reducció de pressió 

- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

- Existència de desguàs 

- Condicions mínimes de subministre 

- Estalvi d'aigua 

- Senyalització  

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador  

- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  

Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.  

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.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

EM11 -  DETECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM112110,EM112120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 

- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 

- Acoblament del cos a la base, si és el cas 

- 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.  
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La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 

El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  

DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  

Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir.  

Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  

El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  

Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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 que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals 
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fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 

distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i 

amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 

clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre 

pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 

desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

EM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM12A086. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  

Alçària des del paviment:  1200 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

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 que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals 
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fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 

distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i 

amb alimentació d'emergència):  

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 

clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre 

pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 

desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

 

EM13 -  SIRENES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM132321. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

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 que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals 

fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 

distàncies i accessibilitat:  

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i 

amb alimentació d'emergència):  
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- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 

clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre 

pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 

desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM2 -  INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 

 

EM23 -  BOQUES D'INCENDI 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM237PCG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'armari a la paret. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  

CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 

L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  

Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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 que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  

- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  

- Separació màxima entre BIE (50 m)  

- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  

- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  

- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
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- Vàlvula (obertura/tancament) 

- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 

- Subjecció i senyalització 

- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb 

un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  

- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 

- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 

- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 

- Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s'ha 

d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, 

durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes 

condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més 

desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  

En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM2 -  INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 

 

EM24 -  DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EM24FD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior de la canonada. 

- Preparació prévia de la rosca amb mini, cinta o estopa. 

- Roscat de l'aparell.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals. 

Ha d'anar roscat a la canonada d'alimentació.  

Posició del ruixador:  

- Ruixadors de paret:  Horitzontal amb el deflector cap amunt 

- Ruixadors cara amunt:  Vertical amb el deflector encarat cap amunt 

- Ruixadors cara avall:  Vertical amb el deflector encarat cap avall  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans d'instal·lar el ruixador cal netejar l'interior de la canonada.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del ruixador, que siguin accessibles tots els 

components de la instal·lació, etc.  

- Distàncies entre ruixadors segons risc:  

- Risc lleuger: 2 a 4,6 m 

- Risc ordinari: 4 m  

- Diàmetre canonades, segons projecte  

- Proveïment d'aigua:  

- Si el sistema s'alimenta de la xarxa pública, verificar:  

- Alimentació independent per al sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules tancades. 

Existència d'una vàlvula de retenció. 

- Comprovació de la presència d'una presa a la façana per alimentar el sistema d'extinció d'incendis des 

de l'exterior 

- Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el funcionament de la instal·lació 

- Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, alarma acústica i 

circuit de prova, buidat de la instal·lació  

- Si el sistema s'alimenta amb un grup de bombeig:  

- Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra incendis 

- Verificació de l'alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de subministrament d'energia. 

- Verificació de les condicions de subministrament i les característiques del grup de bombeig. (pressió 

cabal, alçada manomètrica, consum elèctric, proteccions elèctriques).  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual (pressió màxima de disseny: 3,5 

kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores  

- Prova de funcionament de Ruixadors. Mitjançant temperatura verificar l'actuació d'alarmes, activació del 

grup de pressió (si n'hi ha). Actuació del timbre hidràulic i sortida d'aigua per ruixador.  

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 el funcionament real d'un ruixador de prova instal·lat en el punt més desfavorable de cada 

ramal (final del ramal), prenent les mesures necessàries per a la recollida d'aigua.  

S'han de comprovar tots els llocs de control.   

S'han de fer proves d'estanquitat a tota la instal·lació i s'ha de verificar l'actuació de la instal·lació, procurant 

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 
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s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EM3 -  EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM31351J,EM31261J,EM31261K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

Col·locat sobre rodes:  

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
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El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  

COL·LOCAT SOBRE RODES:  

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el 

seu transport sense perill de despendre's.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi 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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 

de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

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 que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les 

diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
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quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

EMD1 -  DETECTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMD11411. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Detector d'infraroigs passiu 

- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 

- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 

- Detector microfònic 

- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 

- 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.  

La base ha de quedar fixada sòlidament.  

Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de 

protegir.  

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, 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 de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels 

conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les 

especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del 

sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

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 el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar 

l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

EMD2 -  CONTACTES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMD22120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 

- Contactes de vibració adherits al vidre.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Contactes magnètics:  

- Connexió a la xarxa de detecció  

- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  

- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  

Contactes de vibració:  

- Connexió a la xarxa de detecció. 

- Fixació a la xarxa a protegir.  

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 connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  

CONTACTES MAGNÈTICS:  

El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  

L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos especificada a la 

documentació tècnica del fabricant.  

Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.  

Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.  

CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  

El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  
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Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  

Radi d'acció:  Fins a 2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONTACTES MAGNÈTICS:  

Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 

mm de gruix.  

Es seguiran les instruccions del fabricant.  

 

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 de la instal·lació a l'obra.  

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels 

conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les 

especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del 

sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

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 el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar 

l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
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s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 

EMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMD3U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la central al parament. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  

Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  

Alçària des del paviment:  1200 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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.  

 

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. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels 

conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.  

- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  

- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  

- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les 

especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del 

sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).  

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 el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar 

l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 

mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 

 



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  293 
 

EMD6 -  CONDUCTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMD62223. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Introducció del cable dins el tub de protecció. 

- Connexió al circuit de detecció corresponent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  

No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.  

Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  

 

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

EN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EN115657. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 

diferents parts.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 

treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la 

mà.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament.  
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MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots 

els cargols de les brides.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 

nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 

adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i 

els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació 

cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 

de rentar-la.  

VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 

les unions.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EN318427,EN316427,EN315427. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  

- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  

- Vàlvules manuals roscades  

- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  

- Vàlvules manuals embridades  

- Vàlvules per anar a pressió  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vàlvula de bola amb actuador:  

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 

- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  
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- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvula de bola per encolar o embridar:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 

diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque 

es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 

adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 

nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i 

els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació 

cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 

de rentar-la.  

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 

les unions.  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de 

tenir cura que quedin ben seques. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 

raspall.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de 

servei. 

Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

EP3 -  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 

 

EP35 -  ALTAVEUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP35B601,EP35UDIS. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replantejar la posició de l'element 

- Encastar suports 

- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents 

- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 

Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els suports han de quedar fixats sòlidament. 

L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 

Distància mínima al paviment:  180 cm 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible.  
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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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.  

 

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.  

- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una 

distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 

- Funcionament de selectors de programa 

- Funcionament d'equips d'amplificació 

- Funcionament d'equips de transmissió 

- Verificació de prioritat de senyals 

- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

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 la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
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EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 

 

EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP434A50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.  

S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  

S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

En cables amb connectors als extrems:  

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La prova de servei ha d'estar feta.  

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La 

secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable 

de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
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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)  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
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EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 

 

EP49 -  CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP49U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i fixació 

- Connexionat a caixes o elements  

CONDICIONS GENERALS:  

La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:  

- Regulador del nivell sonor 

- Selector de programes 

- Central de megafonia 

- Altaveus  

Els cables han de penetrar dins els conductes. 

Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 

Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 

tensió. 

Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 

Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les 

especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 

Distància entre fixacions:  <= 40 cm 

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.  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  304 
 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

 

EP73 -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP7382J3,EP73U005,EP73U006. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  

S'han contemplat els tipus de connectors següents:  

- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Preparació de l'extrem del cable  

- Execució de la connexió  

- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  

- Prova de funcionament  
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Les connexions han d'estar fetes.  

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a 

dintre de la caixa de mecanismes.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  

En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb 

pantalla de 360º al voltant del connector.  

L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de 

connectar amb la pantalla del propi connector.  

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el 

connector.  

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 

excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte.  

Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
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* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y 

áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 

Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de 

acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 

8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada 

por AENOR en noviembre de 2002)  

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores 

de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, 

blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

 

EP74 -  ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP74SE11,EP74U021,EP74U022. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i 

accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació i anivellament  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 

sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i 

manteniment.  

Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de 

les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 

a les seves partides d'obra.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els 

components de l'equip.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de 

muntatge.  

La prova de funcionament ha d'estar feta.  

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.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  

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.  
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* 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)  

 

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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació 

de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 

encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

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 verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  

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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

 

EP7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EP7Z1D58. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 

S'han contemplat els següents tipus d'elements: 

- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 

- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 

- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 

- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 

- Fixació a l'armari 

- Execució de les connexions 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 

sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 

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. 

Les connexions han d'estar fetes. 

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

 

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 

L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de 

connectar amb la pantalla del propi connector. 

 

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el 

connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 

excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
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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'element corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 

areas. 

 

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 

Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de 

acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 

8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada 

por AENOR en noviembre de 2002) 

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores 

de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, 

Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

 

 

  

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

 

EPA -  INSTAL·LACIONS DE CTTV 

 

EPA1 -  CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EPA1U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar fetes. 

El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica, s'ha de decidir a peu 

d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura i ubicació en una alçària mínima de 3 

m, o la màxima possible si el sostre és més baix. 

Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC. 

L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de secció. 

La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil. 

Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu recorregut des del 

conducte d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub corrugat metàl·lic, quan pugui quedar 

a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials. 

S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 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 

 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.  

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos 

generales.  
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UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado 

(Control, sincronización y Código de dirección)  

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.  

EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste 

recomendados de señales análogas.  

 

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. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels 

conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments 

etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.  

- Proves de funcionament dels equips:  

- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.  

- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera 

visionada)  

- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.  

- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma  

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:  

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, 

monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la 

presa  de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

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

 

EPA -  INSTAL·LACIONS DE CTTV 
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EPA6 -  MONITORS PER A CTTV 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EPA6U110. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han de ser accessibles al personal tècnic. 

Les connexions del cable amb el monitor s'han de fer per mitjà de connectors del tipus BNC. 

Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF. 

S'han de connectar a les sortides de la matriu de commutació. 

 

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 

 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades. 

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos 

generales. 

EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste 

recomendados de señales análogas. 

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado 

(Control, sincronización y Código de dirección) 

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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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. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 

respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments 

etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat. 

- Proves de funcionament dels equips: 

     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor. 

     - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera 

visionada) 

     - Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge. 

     - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma 

 

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: 

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, 

monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la 

presa  de mostres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 

s'ha de substituir el material afectat. 
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 

 

EPA -  INSTAL·LACIONS DE CTTV 

 

EPAC -  ELEMENTS PER A CENTRE DE CONTROL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EPACU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Instal·lació i connexionat de magnetoscopi. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

     - Replanteig de la unitat d’obra 

     - Connexió a la xarxa elèctrica i a la del circuit tancat de televisió 

     - Prova de servei 

     - Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte la indicada a la D.F. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions d’instal·lació del fabricant. 

Els controls del magnetoscopi només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Les connexions s’han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 

Ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la del circuit tancat de televisió en condicions de 

funcionament. 

Ha d’estar feta la prova de servei. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

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 dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  316 
 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  



 
Igualada Fashion&Design Hub 
 
 
 

 
 Pàgina:  317 
 

 

B -  MATERIALS 

 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

 

BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH61U170,BH619U005,BH61U171,BH619U006,BH61U176,BH61U203. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a 

màxim.  

S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 

- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de 

descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de 

conductors elèctrics.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 

han de ser autoextingibles.  

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

Potència nominal: 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
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¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Superfície il·luminada (m2): 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

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 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 

seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna 

para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes 
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tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 

quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de 

cadascuna de les llumeneres.    
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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DOCUMENT NÚMERO 2. PLÀNOLS

Plànols informació

Inf 01. Situació-vista aerea-fotografies. Planejament vigent

Inf 02. Estat actual. Planta i seccions. Àrea d'intervenció

Plànols obra

Obra 01. Planta proposta. Cotes i superfícies.

Obra 02. Seccions.

Obra 03. Replanteig i implantació.

Implantació, estructura i entramat fixació estructura

Obra 04. Enderrocs i desmuntatges.

Obra 05. Murs i divisòries.

Obra 06. Acabats. Paviments i parets.

Obra 07. Cel ras i enllumenat.

Obra 08. Fusteries de fusta

Obra 09. Manyeria i vidrieria.

Obra 10. Detalls constructius.

Plànols instal·lacions

Inst 01. Sanejament interior.

Inst 02. Fontaneria.

Inst 03. Climatització planta. Esquemes. Replanteig conduccions.

Inst 04. Baixa tensió.

Inst 05. Esquema elèctric.

Inst 06 Instal·lació enllumenat.

Inst 07. Instal·lació telecomunicacions.

Inst 08. Instal·lacions PCI detecció.

Inst 09. Instal·lacions PCI extinció.

Inst 10. Instal·lacións PCI ruixadors.

Inst 11. Instal·lacións PCI evacuació.
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ESCALA 5

Cancell 7,63 m²
Recepció 9,91 m²
Armari recepció 1,58 m²
Vestíbul entrada 37,09 m²
Espai expositiu 28,50 m²
Circulacions aules 28,20 m²
Aula teoria 1 43,44 m²
Aula teoria 2 42,17 m²
Vestíbul sala polivalent 45,81 m²
Sala polivalent 125,41 m²
Magatzem cadires 8,66 m²
Control 8,66 m²
Magatzem polivalent 11,32 m²
Camerinos 13,94 m²
Hub impressió digital 133,23 m²
Circulacions adminstració 25,27 m²
Recepció Adm. 15,90 m²
Administració 42,91 m²
Office 7,40 m²
Repografia 6,32 m²
Showroom 33,34 m²
Pas lav 4,04 m²
Lavabo adaptat 6,61 m²
Lavabos dones 6,49 m²
Lavabos homes 6,40 m²
Neteja 1,53 m²

TOTAL  701,76 m²
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TIPUS C
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà 
de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 
70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca 
de 67mm de gruix, de resistència tèrmica >= 1,081 m2

TIPUS E
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 
l'extradossat de 100mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i 
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard(A) de 12,5mm de gruix, 
fixades mecànicament, i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca 
de 67mm de gruix. Arriostrat a mitja llum. Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

TIPUS D
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 150mm, muntants cada 600mm de 70mm d'amplària i
canals de 70mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5mm de gruix, 
fixades mecànicament, i aïllament amb 2 plaques de llana mineral de roca 
de 67mm de gruix de 0,035 W/ (m.k) amb barrera de vapor paper Kraft, 
situada a la primera placa de cartró guix interior.
Arriostrat a mitja llum. Altura màxima de l'arriostrament: 3,20m

TIPUS A
Envà de plaques de guix laminat (15+15+70HS+15+70HS+15+15).
Aïllament acústic al soroll aeria de 68db(A)format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix,
amb un gruix total de l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil 
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 
2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 
fixades mecànicament, una placa intermitja tipus estàndard (A) de 15mm de gruix,  
i aïllament de 2 plaques de llana mineral de roca de 67mm de gruix de 
resistència tèrmica >= 1,622 m2ꞏK/W. Altura màxima en m: 6,20 m

TIPUS B
Envà de plaques de guix laminat (15+15+15+70HS+15+15+15). 
Aïllament acústic al soroll aeria de 59db(A) format per estructura senzilla
tipus High Stil amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix,
amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants tipus High Stil
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals tipus High Stil de 70 mm d'amplària,
3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 67mm 
de gruix i de resistència tèrmica >= 1,622 m2ꞏK/W. Altura màxima en m: 6,20 m
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PAVIMENTS

PAVIMENT DE TERRATZO
Rebaixat, polit i abrillantat del paviment existent de terratzo.

PAVIMENT VINÍLIC en rotlle tipus Taralay Impression confort 48 cemento genova 
Ref. 3475710378423) de la casa Gerflor, inclòs prèvia capa d'imprimació i
pasta allisadora de la casa Mapei Iberica, tipus Ultraplam i cordó de soldadura de Gerflor.
Previ repàs i nivellació de paviment de terratzo existent i regularització de superfícies.

PAVIMENT DE GRES PORCELꞏLÀNIC premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), 
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, 
colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Previ recrescut del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

REVESTIMENTS PARETS

 TIPUS A 

* Sòcol de fusta de pi acabat lacat en blanc, de 10 cm d'alçària, colꞏlocat amb
tacs d'expansió i cargols, en zones de paviments de terratzo o bé de paviment vinílic.

Envà de plaques de guix laminat i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat.

 TIPUS B 

 TIPUS C Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m 
amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, 
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 
colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Revestiment vertical vinílic tipus Mag-rite projectable de Vescom, 
vinil pigmentat amb pols de ferro o equivalent.
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 TIPUS 6 
CEL RAS REGISTRABLE DE FIBRA MINERAL tipus ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 1200x600x22mm 
o equivalent, en color blanc. L'absorció acústica serà de 1.00 (H) aW d'acord amb la ISO EN ISO 11654, 
assajat segons la EN ISO 354, d'aïllament acústic 25 dB, reflexió de la llum 87%. les plaques tindran 
una resistència a la humitat del 95 %, reacció al foc EEA-Euroclass A2-s1, d0. 
Amb perfileria perimetral Axiom Transition Vector BPT3210 que perimetralment realitzarà una transició 
entre safates i cel ras de cartró guix ocult, transversalment s'instalaran perfils secundaris tipus
 Prelude 24 TL2 de 600mm 1200mm per modulació del sistema.

 TIPUS 5 
CEL RAS REGISTRABLE DE FIBRA MINERAL tipus ARMSTRONG ULTIMA + SL2, de 1500x300x19mm 
(ref. BP7706M4) o equivalent, en color blanc. L'absorció acústica serà de 0,65 (H) aW d'acord amb 
EN ISO 11654, assajat segons la EN ISO 354, d'aïllament acústic de 40 dB i reducció acústica directa 
de 18 dB, i reflexió de la llum del 87%. Les plaques tindran una resistència a la humitat del 95%, 
reacció al foc EEA-Euroclass A2-S1, d0. Instalat amb perfileria tipus Prelude 24 Sixty2 separats en 
paralꞏlel 1500mm, penjat cada 2000mm,i perfil rigiditzador entre safates tipus BPCZ41494J de 
1500mm per mantenir la planeïtat i instalꞏlació de separador tipus BPC180L1500 de 1500mm 
per mantenir en paralꞏlel la instalꞏlació.

 TIPUS 4 
CEL RAS REGISTRABLE DE FIBRA MINERAL tipus ARMSTRONG NEVEA NEGRO 600x600x15mm 
(ref. BP2695M4GBK) o equivalent, en color negre. L'absorció acústica serà de 1,00 (H) aW d'acord amb  
EN ISO 11654, assajat segons la norma EN ISO 354, d'aïllament acústic 24 dB i reducció acústica 
directe de 12 dB. Les plaques tindran una resistència a la humitat del 95%, 
reacció al foc EEA - Euroclass A1. Amb perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de 24mm 
(color negre estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils secundaris tipus Prelude 24 TL2, 
que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm.

 TIPUS 3 
CEL RAS REGISTRABLE DE FIBRA MINERAL tipus ARMSTRONG PERLA OP 0.95 
Tegular de 600x600x15mm (ref. BP5173M4A) o equivalent, en color blanc.
La absorció acústica serà de 0,95 (H) aW d'acord amb la EN ISO 11654, 
assajat segons la EN ISO 354,aïllament acústic de 25 dB i reducció acústica directa 
de 12 dB. reflexió a la llum del 86% i les plaques tindran una resistència a la humitat del 95%, 
reacció al foc EEA - Euroclass A1. Amb perfileria tipus Armstrong Prelude Peakform Sixty de 24mm 
(color blanc estàndars (WG) com a perfils primaris, i perfils secundaris tipus Prelude 24 TL2, 
que formaran un mòdul de 600x600mm. Penjat cada 2000mm.

 TIPUS 1 
CEL RAS CONTINU de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals colꞏlocats cada 1000 mmi perfils secundaris colꞏlocats 
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , 
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Alçària de supensió entre 2 i 3m. 
Tracatament de juntes Q2. Instalꞏlat segons les normes UNE 102043

 TIPUS 2 
CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC 
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base colꞏlocats cada 1,2 m 
i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris colꞏlocats 
formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
i alçària de supensió entre 2 i 3m. Instalꞏlat segons les normes UNE 102043

 TIPUS 0 

CEL RAS CONTINU de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm 
de gruix i vora afinada (BA), fixada directament sota coberta amb tocs de guix i fixacions mecàniques. 
Sostre penjat a 5,65m d'alçària. Tractament de juntes Q1.Instalꞏlat segons les normes UNE 102043
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7 ud.  (2 lavabos, 1 neteja
           1 accés coberta
           3 camerinos)

1 ud.  (administració)
 FF-01  FF-02  FF-03 FF-01 B

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80 cm. 
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla.
Premarc per a paret de 15 cm

 FF-00

6 ud.  (1 camerinos, 1 accés muntacàr,
           1 magatzem polivalent, 1 control
           2 lavabos Fase 2)

1 ud.  (1 administració 
           accés sota escala W)

1 ud.  (magatzem costat rack)
 FF-10 FF-09

1 ud.  (accés lavabos)1 ud.  (sala polivalent)
 FF-05 

1 ud.  (accés fase 2)
 FF-04 

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 65x220
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80 cm. 
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 15 cm

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80 cm. 
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 15 cm

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 80 cm. 
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 10 cm + enrajolat

Balda en totes les portes, amb desbloqueix des de l'exterior

Porta corredera de fusta MDF lacada blanca,
de dimensions totals 110x220cm, 
amb sistema de guia oculta en fals sostre
tipus Classic SF-A100 de SAHECO.
Tibador d'acer inoxidable, tipus Pull handle straight de Dline, 
de ø19 mm i 300mm de longitud.
     
     

Dues portes batents de 80x220 cm de fusta MDF lacada blanc
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 160x80 cm. 
dimensions totals de 200x300 cm
Tapetes de MDF de 20x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable, amb tanca antipànic i molla.
Premarc per a paret de 15 cm

Porta de fusta MDF de 80x220 cm
enrassada amb el revestiment de paret
acabat amb melamina de color a determinar,
+ revestiment de paret lateral i superior de dimensions:
lateral de 140x220 i superior de 230x80 cm
i tapetes de MDF de 9x1'6 cm a un dels costats
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
acabat amb melamina de color a determinar.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 25 cm

Porta de fusta MDF lacada blanc mides de pas 80x220
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
Acabat lacat blanc mate o satinat.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 30 cm

Premarc superior per a fixació mecànica de la guia,
format per tub d'alumini de 60x40 mm amb reblè interior
amb llistó de fusta, fixat a paret amb varilla autorroscada cada 80 cm.

Dues portes batents de 80x220 cm de fusta MDF 
acabat amb melamina de color a determinar,
enrassada amb el revestiment de paret i
amb tarja superior fixa de 160x80 cm 
i dimensions totals de 160x300 cm
Tapetes de MDF de 9x1'6 cm
(per correcte entrega de sòcol i tapajunts).
acabat amb melamina de color a determinar.
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent.
Premarc per a paret de 22,5 cm
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1 ud. (lavabo adaptat)

Revestiments (zones comuns)

15 70 25 70 30 150
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2 ud.  (lavabos)

Separació entre cabinesFrontal

Planta

15
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15 70 25 70 30

 FF-09 

Dimesions totals:  
paret lateral de 1130x285 cm + 50x290 cm
paret  lateral de 1360x285 cm
paret control de 695x440 cm + 2 x (20x440) cm

Cabina sanitària, de tauler fenòlic HPL, 
de 12mm d'espessor, color a definir 
per la DF, composta de:
 - Frontal amb dues portes de 700x1800 mm, 
    amb una tarja lateral de 150x1800 
    una tarja lateral de 30x1800 mm
    i una de central de 250mm i 1800mm
 - Separació entre cabines de de 1500x1800mm 
Amb estructura de suport d'acer inoxidable
i ferratges d'acer inoxidable AIXI 316L

30
0

FALS SOSTRE

 RV Accés Revestiments (Accés escala 5)

25 1515 25

85 200 170

85 200 170

Revestiment de parament vertical amb panell tipus FunderMax Superfront 1 B1 E1  (B-s1-d0), 
gruix de 14,3 mm, color a definir i superfície Super Gloss SG, format per 
panell sandwich amb nucli aglomerat B1 i cares exteriors laminat d'alta pressió HPL,
rastrellat amb rastrells de MDF fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema 
de fixació ocult amb adhesiu estructural de la casa Soltec o equivalent.
Dimesions totals:  825+85+15) x 300 cm i (15+180+25 x300) cm
                

 RV AC 02 Revestiments acústic  
(sala polivalent)

 RV AC 02
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Ilꞏluminació LED empotrada 
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Ilꞏluminació LED empotrada 

 RVF AC 01

 RV AC 01

 FF-06 2 ud.  (sala impressió)

Dues portes batents de 80x220 cm de fusta MDF 
acabat amb melamina de color a determinar,
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 160x80 cm. 
dimensions totals de 160x300 cm
La porta que habitualment queda tancada
tindrà una part vidriada de 60x200 cm de
vidre laminat 5+5 mm
Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina 
de color a determinar de 14x1'6 cm
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 15 cm

 FF-07 1 ud.  (sala polivalent) 1 ud.  (sala polivalent) FF-08 

Dues portes batents acústiques de 42 db, de fusta MDF 
acabat amb melamina de color a determinar,
2 fulles de 80x220 cm, de 5,5 cm de gruix
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 160x80 cm. 
dimensions totals de 160x300 cm
Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina 
de color a determinar de 9x1'6 cm i 33x1'6 cm
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 22,5 cm

Dues portes batents acústiques de 42 db, de fusta MDF 
acabat amb melamina de color a determinar,
1 fulla de 80x220 cm i una fulla de 50x220 cm
de 5,5 cm de gruix
amb tarja superior fixa fins a fals sostre de 130x80 cm. 
dimensions totals de 130x300 cm
Tapetes de fusta MDF acabat amb melamina 
de color a determinar de 9x1'6 cm
Ferratge d'acer inoxidable. Picaport magnètic, perns i maneta 
tipus model Lever Handle FF ø19 mm de Dline o equivalent. 
Premarc per a paret de 22,5 cm

Revestiments

 RV 06-07 

 RV 07-08 

Dimesions 110x300 cm

Dimesions: 700x300 cm + 
2 laterals de 90x300 cm

 FF-06  FF-07  FF-08 
9090

10 160 33130 10

vidre laminat
5+5 mm

15 160 107

695

 RV 06-07 

 RV 07-08 
22

.5

22
.5

Revestiment de parament vertical tipus 
FunderMax Superfont 0.5 P2 E1 (C-s2-d0)
gruix de 13,5 mm, color i superfície a definir,
format per nucli aglomerat P2 i cares exteriors 
laminat d'alta pressió HPL, rastrellat amb 
rastrells de MDF fixats mecànicament al parament 
i utilitzant sistema de fixació ocult amb adhesiu 
estructural de la casa Soltec o equivalent.

Revestiment de parament vertical tipus FunderMax Superfont 0.5 P2 E1 (C-s2-d0)
gruix de 13,5 mm, color i superfície a definir, format per nucli aglomerat P2
i cares exteriors laminat d'alta pressió HPL, rastrellat amb rastrells de MDF 
fixats mecànicament al parament i utilitzant sistema de fixació ocult amb 
adhesiu estructural de la casa Soltec o equivalent.
Dimesions totals: 1410x300 cm + lateral de 400x300 cm

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines 
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix 
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, 
reacció al foc C-s2 d0, acabat amb melamina de color i tallat a mida. 
colꞏlocat directament sobre envà de pladur. Inclòs medis auxiliars, 
acabats laterals, inferiors i superiors i cantells, vols de portes i altres. 
Dimesions totals:  paret fons de 1025x460 cm
                

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF,
de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, ranurat i perforat, reacció al foc C-s2, d0, 
acabat amb melamina de color i tallat a mida, amb vel acústic a la cara no vista, 
colꞏlocat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 
45x45 mm, colꞏlocades cada 60 cm i fixades mecànicament, amb aïllament amb placa semirígida 
de llana mineral de conductivitattèrmica = 0,037W/mK i de 45 mm de gruix, tipus ´´Arena basic 45 d'Isover´´ 
o equivalentcolꞏlocada a la cara posterior. Inclòs medis auxiliars, acabats laterals, inferiors i superiors 
i cantells, vols de portes i altres. 
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REVESTIMENT
MELAMINA

IGUAL PORTES

8 120 8 300 12 300 8
756

812082968
440

812081208 8 120 8 120 8120 8 120 8
648 374 740

8 175 8 175 8

15

1522
.5

15 22
.5

1 ud. (showroom) 1 ud. (aules) 1 ud. (sala impressió)

Mampara de 80mm de gruix, de perfileria oculta, format oper estructura 
d'alumini extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm amb rivet de baioneta, 
amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. 
Llistons clipats frontalment per facilitar el muntatge i el desmuntatge 
dels vidres, independentment de l'estructura. 
Els vidres seran modulatssegons trams, evitant dimensions assimètriques. 
La separació entre marcs de finestra és de 3mm, realitzada amb junta 
de vinigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà.
 Marcs de finestra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una major estanqueïtat, 
quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitzable.

Mampara de 80mm de gruix, de perfileria oculta, format oper estructura 
d'alumini extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm amb rivet de baioneta, 
amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. 
Llistons clipats frontalment per facilitar el muntatge i el desmuntatge 
dels vidres, independentment de l'estructura. 
Els vidres seran modulatssegons trams, evitant dimensions assimètriques. 
La separació entre marcs de finestra és de 3mm, realitzada amb junta 
de vinigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà.
 Marcs de finestra amb juntes de neoprè per a acnoseguir una major estanqueïtat, 
quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitzable.

1 ud. (administració) VI-01  VI-02  VI-03  VI-04
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1 ud. (passadís aules)

Dues portes pivotants de vidre 5+5 mm de 100x220 cm
i vidre fixa superior de 200x72 cm de vidre de 5+5 mm
Tub horitzontal per fixar les portes pivotants de 40x80x4 mm
i muntants verticals de 60x60x4 cm,
U perimetral de 20 mm per fixar el vidre fixa superior,
que quedarà vist a la part inferior i superior i
empotrat els seus laterals.

 VI-05 

FALS SOSTRE
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200

110 110
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110 110

1 ud. (cancell d'entrada)

Porta corredissa automàtica, de dues fulles de 110x300 cm, 
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior,
llinda i mecanismes empotrats en fals sostre, 
2 radars detectors de presència, 1 cèlꞏlula fotoelèctrica de seguretat
i quadre de comandament de 4 posicions, bloqueig multipunt antiintrusió
 i elements per fer la funció de sortida d'emergència.

30

200

200

 MA-03 1 ud. (cancell d'entrada)

200 120
45

200

1 ud. (cancell d'entrada)

Persiana enrotllable de seguretat, de 200x300cm motoritzada.
Formada per lames d'alumini extrusionat de doble paret 
per donar resistència i protecció. Model a escullir. 
Inclosa estructura metàlꞏlica auxiliar.

 MA-04

Persiana enrotllable
Porta telescòpica tallafocs

EI-120
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 MA-01  

 MA-01 1 ud.  (pati d'instalꞏlacions)

Pany especial per a porta tallafoc.
Tapajunts vertical metàl.lic de 5x220 cm

Porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x220 cm.
Porta tallafocs metàlꞏlica, EI2-C 60

 MA- 02 

80

 MA-02  

80

22
0

 MA-02 1 ud.   (rack)

Tapajunts vertical metàl.lic de 5x220 cm

Porta d'una fulla batent, per a una llum de 80x220 cm.
Porta  metàl.lica

Pany i clau

 VI-06 

Porta telescòpica tallafocs EI120, de mides totals 200x300 metàlꞏlica. 
Assajada la seva resistència al foc d'acord amb la normativa UNE EN 1634-1. 
Formada per dos dues xapes d'acer galvanitzat  amb material aïllant a base 
de capes de llana de roca per formar una estructura, penjada sobre dos carros 
de llsicament insertats en carril guia. Inclou electroiman, topall inferior, 
conjunt de contrapesos i amortiguador radial.

2 ud. (sala impressió)

222

13
0

222

13
0

4 ud. (vestíbul sala polivalent)

130

69

130

69

 MA-05  MA-06 

Lluernari tipus Lledó Sunoptics 4070DGpc o equivalent, 
de dimensions exteriors 1.302x2.216mm, 
amb cúpula en doble capa policarbonat, 
marc d'alumini amb trencament de pont tèrmic
i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm.

 1.
    2.
    3.
    4.
   5.
    6.
   

Vinil protector

Ruptura de pont tèrmic
Sellador de silicona
DG. Capa Prismàtica Translúcida +Blanca
Marc d'alumini

Sellador de sòcol

DETALL A

2

3

4

5

6

1

7

40

30

   7. Sòcol

DETALL A

Lluernari tipus Lledó Sunoptics 2040DGpc o equivalent, 
de dimensions exteriors 692x1302mm, 
amb cúpula en doble capa policarbonat, 
marc d'alumini amb trencament de pont tèrmic 
i sòcol en acer galvanitzat 1,5/300mm.

Mampara tipus ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent, aïllament acústic de 40 dB
amb portes de melamina,  i envidrament per a 1 vidre de 12mm laminat 6+6 amb 
polivinil butiral transparent acústic.
Dimensions: 1 unitat de 7560 x 3000 mm (showroom) + 4400 x 3000 mm (adminstració)
Les portes seran cegues acabades amb melamina, de 2200 mm, capialçada a tota altura 
a 3000 mm, de dues fulles, una de 825mm d'ample i una altra de 375mm i 40mm de gruix.
Formada per una estructura interior amb doble panell de 10mm de gruix, 
recobertes per ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resines melamíniques, 
amb classificació C-S2d0, amb els seus corresponents perns, pany magnètic i manetes tipus
Herrarki en acer inoxidable. Instalat en mampara de 80mm de gruix

Mampara tipus ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent, aïllament acústic de 40 dB, amb melamina 
fins a 1000 mm d'altura, i fins a fals sostre a 3000 mm, de dimensions totals de 3740 x 3000 mm + 7400 x 3000 mm
envidrament per a 1 vidre de 12mm laminat 6+6 amb polivinil butiral transparent acústic.
Envà de 80mm de gruix, amb perfileria oculta formada per estructura d'alumini extrusionat d'alta precisió, de 30x45mm,
amb rivet a baioneta, amb remat a sostre especial per a fals sostre tegular. Soporta 2 panells de 16mm de gruix,
cantejats i recoberts en ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resines melamíniques, amb classificació C-S2s0,
de muntatge frontal. Interior de 45mm amb llana de roca d'alta densitat. Llistons clipats frontalment per facilitar el muntatge i 
desmuntatge dels vidres, independentment de l'estructura. La separació entre panells i marcs de finestra és de 3mm, 
realitzada amb junta de vinigom de 3mm i refosa 3mm de la superfície de l'envà. Marcs de finestra amb juntes de neoprè
per a acnoseguir una major estanqueïtat, quedant aquestes ocultes a l'interior del perfil. Desmuntable i reutilitzable.

Mampara tipus ELEGANT PLUS de CADITASA o equivalent, aïllament acústic de 40 dB
amb portes de melamina, i envidrament per a 1 vidre de 12mm laminat 6+6 amb 
polivinil butiral transparent acústic.
Dimensions: 2 unitats de 2640 x 3000 mm (entrada aula) + 1200 x 3000 mm (només vidre)
+ revestiment de melamina entre portes de 1200 x 3000 mm
Les portes seran cegues acabades amb melamina, de 2200 mm, capialçada a tota altura 
a 3000 mm, de dues fulles, una de 825mm d'ample i una altra de 375mm i 40mm de gruix.
Formada per una estructura interior amb doble panell de 10mm de gruix, 
recobertes per ambdues cares amb panells decoratius impregnats amb resines melamíniques, 
amb classificació C-S2d0, amb els seus corresponents perns, pany magnètic i manetes tipus
Herrarki en acer inoxidable. Instalat en mampara de 80mm de gruix
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Placa de cartró guix 
de 15 mm de gruix
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Lluminària LED
ilꞏluminació indirecta lluernaris
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Perfils secundaris de
35 mm / c 500 mm

Perfils principals 
de 70 mm / c 1000 mm
penjats a suports Würth

Perifl perimetral tipus AXIOM
de 50mm (Ref: BP524206G) 

Perfils primaris y perfils secundaris 
tipus Prelude 24 TL2, penjats cada 2000 mm

Max
200

Cel ras registrable de fibra mineral Perla OP 0.95 Tegular 
de 600x600x15 de Armstrong o equivalent
Absorción acústica serà de 0.95 (H) αW 
i aïlamient acústic de 25dB y reducció acústica directa de 12dB

Lluernari tipus
Lledó Sunoptics

Panell composite
de 6mm de gruix
tipus Alucobond
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Sòcol de lluernari

Estructura
suport lluernari

Tub 40x60x4 mm

Xapa d'acer
galvanitzat

Llana mineral
de 12 cm de gruix

Coberta Deck
existent

Làmina asfàltica
autoprotegida

Placa de cartró guix 
de 15 mm de gruix

15 35

70

Perfils de suport
principals de 70 mm / c 1000 mm
penjats a suports Würth
secundaris de 35 mm / c 500 mm

50

250

Perfil Prelude 24 Sixty2 separats en paral∙lel 
de 1500mm, penjats  cada 2000mm i perfil 
rigidizador entre safates de 1500mm per 
mantenir la planeitat i distanciador de 
1500mm per mantenir en paral∙lel la instalació. 

Cel ras registrable de fibra mineral 
Ultima + SL2 de 1500x300x19  de 
Armstrong o equivalent
Absorció acústica serà de 0.65 (H) αW 
i aïlamient acústic de 40dB i 
reducció acústica directa de 18dB

Cel ras continu de 
plaques de guix 
laminatde 12,5 mm 
de gruix i vora afinada 

Lluminària LED 
lineal empotrada

15

15
70 15
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70 15

15

1500 100 400

Envà de plaques de guix laminat 
(15+15+70HS+15+70HS+15+15).
Aïllament acústic al soroll aeria de 68db
format per estructura doblenormal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
d'1,2mm de gruix,amb un gruix total de
l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil 
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals 
tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 
2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara 
de 15 mm de gruix cada una, fixades 
mecànicament, una placa intermitja 
tipus estàndard (A) de 15mm de gruix,
i aïllament de 2 plaques de llana mineral 
de roca de 67mm de gruix.

Cel ras registrable de fibra mineral Perla 
OP 0.95 Tegular de 600x600x15 de 
Armstrong o equivalent
Absorción acústica serà de 0.95 (H) αW 
i aïlamient acústic de 25dB y reducció 
acústica directa de 12dB

Placa de cartró guix 
de 15 mm de gruix

Lluminària LED
ilꞏluminació indirecta lluernaris

Perfils secundaris de
35 mm / c 500 mm

Perfils principals 
de 70 mm / c 1000 mm
penjats a suports Würth

24

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada 
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Cel ras registrable de fibra mineral 
Ultima + SL2 de 1500x300x19  de 
Armstrong o equivalent
Absorció acústica serà de 0.65 (H) αW 
i aïlamient acústic de 40dB i 
reducció acústica directa de 18dB

225

80
Cel ras continu de plaques de guix 
laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada 

Envà de plaques de guix laminat 
(15+15+70HS+15+70HS+15+15).
Aïllament acústic al soroll aeria de 68db
format per estructura doblenormal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat 
d'1,2mm de gruix,amb un gruix total de
l'envà de 225 mm, muntants tipus High Stil 
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals 
tipus High Stil de 70 mm d'amplària, 
2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara 
de 15 mm de gruix cada una, fixades 
mecànicament, una placa intermitja 
tipus estàndard (A) de 15mm de gruix,
i aïllament de 2 plaques de llana mineral 
de roca de 67mm de gruix.

Mampara tipus Elegant Plus de CADITASA 
o equivalent, de 80mm de gruix amb
aïllament acústic de 40 dB
amb portes de melamina i envidrament per a 
1 vidre de 12mm laminat 6+6 amb 
polivinil butiral transparent acústic.

Estructura tubular 
140x80x4 mm

80

160

15
15

15 70 15

15

15

Cel ras registrable de fibra mineral 
Ultima + SL2 de 1500x300x19  de 
Armstrong o equivalent
Absorció acústica serà de 0.65 (H) αW 
i aïlamient acústic de 40dB i 
reducció acústica directa de 18dB

Estructura tubular 
80x60x4 mm

Mampara tipus Elegant Plus de CADITASA 
o equivalent, de 80mm de gruix amb
aïllament acústic de 40 dB
amb portes de melamina i envidrament per a 
1 vidre de 12mm laminat 6+6 amb 
polivinil butiral transparent acústic.

Envà de plaques de guix laminat 
(15+15+15+70HS+15+15+15). 
Aïllament acústic al soroll aeria 
de 59db(A) format per estructura senzilla
tipus High Stil amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat d'1,2mm de gruix,
amb un gruix total de l'envà de 160 mm, 
muntants tipus High Stilcada 600 mm 
de 70 mm d'amplària i canals tipus High Stil 
de 70 mm d'amplària, 3 plaques tipus estàndard
a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques 
de llana mineral de roca de 67mm 

Cel ras continu de plaques de guix 
laminat de 12,5 mm de gruix i vora afinada 
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Entrega d'envà de cartró guix 
amb xapa grecadametàlꞏlica de coberta. 

Formació de talls a les plaques i/o 
estructuraper a deixar l'envà completament 

atracat amb la coberta.
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DETALL B

SALA IMPRESSIÓ DIGITAL  E= 1/50

VESTÍBUL SALA POLIVALENT  E= 1/50

DETALL A

SALA IMPRESSIÓ DIGITAL  E= 1/50 DETALL A   E= 1/5 DETALL B  E= 1/10

VESTÍBUL SALA POLIVALENT  E= 1/50

DETALL C

DETALL C

MAMPARA SHOWROOM  E= 1/50

DETALL E

DETALL E MAMPARA AULES  E= 1/50

DETALL F

DETALL F

A1  1/50-1/10      A3  1/100-1/20

ENTREGA ENVÀ-COBERTA  E= 1/10
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Baixant d'evacuació

existent

TUB DE SANEJAMENT DE PVC Ø25mm AERI SUSPÈS SOTA COBERTA

LLEGENDA SANEJAMENT

TUB DE SANEJAMENT DE PVC FLEXIBLE Ø20mm AERI SUSPÈS SOTA COBERTA

BOMBA DE DRENATGE DE CONDENSATS

NOTES GENERALS:

- Les canalitzacions disposaràn d'una pendent mínima de l'1.5%.

- En la implantació en obra es farà un replanteig per intentar que l'evacuació de condensats sigui per gravetat.

TUB DE SANEJAMENT DE PVC INTERIOR PARETS SOBRE FORJAT

PUNT D'ABOCAMENT

TUB DE SANEJAMENT DE PVC SUSPÈS AERI SOTA FORJAT
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Previsió ampliació

AF Ø20mm

Muntant general

ascendent a planta

AF Ø40mm

Abocador

AF Ø16mm

Vàter

AF Ø16mm

AF Ø20mm

AF Ø20mm

AF Ø16mm

AF Ø16mm

AF Ø16mm

AF Ø16mm

AF Ø20mm

AF Ø20mm

AF Ø16mm

AF Ø25mm

AF Ø25mm

AF Ø16mm

AF Ø16mm

AF Ø16mm

Aixeta

AF Ø16mm

Muntant provinent de planta inferior

AF Ø16mm

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

CONDUCCIÓ D'AIGUA FREDA

NOTES GENERALS:

Canonades de polietilé.

Les canalitzacions aniràn pel sostre, baixant per la

vertical de cada element.

S'instal·laran claus de regulació en les canonades de

subministrament d'aigua freda en les escomeses dels

aparells sanitaris.

AIXETA D'AIGUA FREDA

MUNTANT ENTRE PLANTES

TERRASSA
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MARCA MODELDENOMINACIÓ
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CABAL POTENCIA ABS.ID

EX1

MARCA MODEL

VRV-REYQ36U

DENOMINACIÓ

UNITATS EXTERIORS
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POTENCIA CLIMA
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MARCA MODELDENOMINACIÓ

UNITATS INTERIORS

CABALTIPO

M3/H

POTENCIA CLIMA
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POTENCIA ABS.
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E-LO/B 2400x75mm Qv: 240m³/h/m E-LO/B 4200x75mm Qv: 240m³/h/m E-LO/B 1200x75mm Qv: 240m³/h/m
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E-STAR15 2+2 1000mm

Qv: 315m³/h
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E-STAR15 4+0 4000mm Qi: 4x320m³/h

4
0
0
x
2
5
0

Ø200

6
5
0
x
2
5
0

500x400

P
L
E
N
U
M
 
I
M
P
U
L
S
I
Ó
:
 
2
1
0
0
x
2
0
0
x
3
0
0

Ø300

Ø200

Ø200

Ø200

Ø
3
0
0

Ø
3
0
0

Ø300

Ø200

Ø
2
7
5

Ø
2
7
5

PLENUM ASPIRACIÓ 2100x200x300mm

250x200

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

250x200

2
0
0
x
2
0
0

2

0

0

x

2

0

0

Ø
4
5
0

Ø
4
5
0

UI.9

Ø225 Ø350Ø315

Ø350

Ø
3
5
0

Ø350

Ø150
Ø150

2
5
0
x
2
0
0

300x250

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

500x250

2
5
0
x
2
0
0

300x250

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

500x250

700x250

7

0

0

x

2

5

0

700x250

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

750x200

750x200

900x250

Ø
2
2
5

Ø
3
0
0

Ø
3
0
0

Ø
3
0
0

5
0
0
x
2
0
0

3
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

Ø350

Ø350

Ø315

Ø

2

7

5

Ø275
Ø200

Ø
2
0
0

Ø
2
0
0

Ø200

Ø200 Ø250

Ø275

Ø325

Ø

3

2

5

Ø

3

5

0

Ø225

Ø
2
0
0

Ø
2
2
5

Ø
2
0
0

2
5
0
x
2
0
0

4
5
0
x
2
5
0

2
5
0
x
2
0
0

700x250

200x200

350x200 350x250 450x250

4
5
0
x
2
5
0

550x250 600x250

5
5
0
x
2
0
0

350x200

250x200

Ø225 Ø315 Ø350

Ø
3
5
0

Ø300

4
5
0
x
2
5
0

650x250

450x250

Ø
2
2
5

Ø
3
0
0

Ø300 Ø300

1
3
0
0
x
3
5
0
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E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h

E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h

E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h

E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h
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Qi: 384m³/h
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DIFUSOR ROTACIONAL
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E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h

E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h

E-DRZ-CR 10"

Qi: 384m³/h
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E-DROR20

Qi: 345m³/h
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Qi: 345m³/h

2

0

0

x

2

0

0

7
0
0
x
2
5
0

Ø225

PUJA

CONEXIÓ

EXTERIOR

FINAL

TAPA CEGA

SALA 2

SALA 1

SALA 3

TERRASSA SUPERIOR

V.5

V.1

V.2

PUJA EXTRACCIÓ

SERVEIS Ø 200mm

Qe: 540 m³/h

BOCA EXTRACCIÓ

E-VENTIDEC Ø 100mm

Qe: 90 m³/h

BOCA EXTRACCIÓ

E-VENTIDEC Ø 100mm

Qe: 90 m³/h

BOCA EXTRACCIÓ

E-VENTIDEC Ø 100mm

Qe: 90 m³/h

BOCA EXTRACCIÓ

E-VENTIDEC Ø 100mm

Qe: 90 m³/h

Ø 100mm

Ø 125mm

Ø
 
1
0
0
m
m

Ø
 
1
5
0
m
m

Ø 100mmØ 125mm

Ø
 
2
0
0
m
m

V.4

V.3

Ø 150mm

300x250

T T

T

T

T

CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LICAÏLLAT

INTERIORMENT AMB K-FLEX O EQUIVALENT

CONDUCTO DE FIBRA TIPO CLIMAVER NETO

O EQUIVALENT

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO FLEXIVER

CLIMA O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ

COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL

ACCIONAMENT MANUAL. MODEL E-CRA

REIXA INTERIOR AMB FILTRE

TIPUS E-RA-MMF O EQUIVALENT

DIFUSOR D'ALTA INDUCCIÓ D'ALETES FIXES AMB REGULADOR

DE CABAL I PLENUM MODEL E-DRZ-CR O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL AMB REGULADOR DE CABAL I

PLENUM D'IMPULSIÓ MODEL E-DROR20 O EQUIVALENT

REIXA LINEAL D'ALETES FIXES INCLINACIÓ 20º

MODEL E-LO/B O EQUIVALENT

DIFUSOR LINEAL AMB PLENUM D'IMPULSIÓ

MODEL E-STAR15 O EQUIVALENT

REIXA D'ALETES FIXES INCLINACIÓ 20º

MODEL E-LO/B O EQUIVALENT

CONDUCTO CIRCULAR METÁLICO TIPO SPIRO

PARA CIRCUITOS VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

T

TERMOSTAT

V.5

Ø250

REIXA RENSON 480

D'EXTRACCIÓ

500x400mm

Qe:1.350m³/h

REIXA RENSON 480

D'APORTACIÓ

500x400mm

Qa:1.350m³/h

Ø

2

5

0

PLENUM

D'EXTRACCIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

PLENUM

D'APORTACIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

V.1

V.2

Ø250

Ø250

REIXA RENSON 480

D'EXTRACCIÓ

500x400mm

Qe:1.980m³/h

REIXA RENSON 480

D'APORTACIÓ

500x400mm

Qa:1.350m³/h

PLENUM

D'EXTRACCIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

PLENUM

D'APORTACIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

Ø250

REIXA RENSON 480

D'APORTACIÓ

500x400mm

Qa:1.980m³/h

REIXA RENSON 480

D'EXTRACCIÓ

500x400mm

Qe:1.350m³/h

V.4

V.3

Ø250

REIXA RENSON 480

D'EXTRACCIÓ

500x400mm

Qe:1.350m³/h

REIXA RENSON 480

D'APORTACIÓ

500x400mm

Qa:1.350m³/h

PLENUM

D'EXTRACCIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

PLENUM

D'APORTACIÓ

xapa metàl·lica

500x400x300mm

Ø
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5
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Ø250

REIXA RENSON 480

D'APORTACIÓ

500x400mm

Qa:1.980m³/h

REIXA RENSON 480

D'EXTRACCIÓ

500x400mm

Qe:1.980m³/h

Ø250

EX.1

ALÇADA LLIURE

AULA TEORIA 1

DENOMINACIÓID

Z.1 3,00

CIRCULACIONS 1

SHOWROOM

Z.4 VESTÍBUL / RECEPCIÓ

ADMINISTRACIÓ

AULA TEORIA 2

(m)

OCUPACIÓ

Z.5

HUB

SALA POLIVALENT

CAMERINO

30

3,00 30

3,00 14

3,00 28

3,00 16

3,00 30

3,90 30

4,50 120

3,00 4

Z.2

Z.3

Z.6

Z.7

Z.8

Z.9

U
E

.
1

SALA 1: RECUPERADOR AV. BARCELONA

SALA 2: RECUPERADORS C/.LLEIDA

SALA 3: RECUPERADORS ESCALA W

DETALL TERRASSA

DESEMBRE 2019
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2118/2019

Plànol
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Expedient

Serveis d'Obres

A1  1/100      A3  1/200

INSTAL·LACIONS

CLIMATITZACIÓ. PLANTA

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic
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Projecte d'obres de reforma
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l'antic edifici Vives Vidal  per a la
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FASHION&DESIGN HUB
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Out 1 (13)

REYQ38U

Itouch Manager

DCM601A51

L, N

Ethernet 100BASE-TX

OUT F1, F2

25.0 m [10]

34.9mm

41.3 x

22.2 x

10.0 m [4]

28.6mm

34.9 x

22.2 x

15.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

15.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

15.0 m [4]

12.7mm

6.4 x

15.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

35.0 m [8]

15.9mm

9.5 x

12.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

12.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

25.0 m [5]

15.9mm

9.5 x

2.0 m [4] 19.1mm

28.6 x

12.7 x

20.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

25.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

30.0 m [5]

12.7mm

6.4 x

5.0 m [4]

12.7mm

6.4 x

30.0 m [4]

15.9mm

9.5 x

15.9x28.6x22.2mm 12.7x28.6x19.1mm 9.5x19.1x15.9mm

15.9x28.6x28.6

BHFQ23P1357

Out 1

REYQ38U

A B C

REYQ18U REYQ12U REYQ8U

KHRQ23M75T

BS 1

BS8Q14AV1B

A

Aula de Teor...

FXSQ80A

B

Aula de Teor...

FXSQ80A

C

Circulacions...

FXSQ50A

D

Vestíbul 1

FXMQ125P7

E

Vestíbul 2

Vestíbul d'E...

FXMQ100P7

F

Sala Polival...

FXMQ125P7

G

Sala Polival...

FXMQ125P7

H

Showroom

FXSQ63A

BS 1

BS6Q14AV1B

A

Hub 1

FXMQ100P7

B

Hub 2

FXMQ100P7

C

Camerino

FXSQ32A

D

Vestíbul 3

Vestíbul d'E...

FXSQ50A

E

Administraci...

FXSQ125A

F

Out 1

REYQ38U

A

REYQ18U

B

REYQ12U

C

REYQ8U

BS 1

BS8Q14AV1B

A

B

C

D

E

F

G

H

Aula de Teor...

FXSQ80A

BRC1H519W7 (...

Aula de Teor...

FXSQ80A

BRC1H519W7 (...

Circulacions...

FXSQ50A

Vestíbul 1

FXMQ125P7

Vestíbul 2

FXMQ100P7

Sala Polival...

FXMQ125P7

Sala Polival...

FXMQ125P7

Showroom

FXSQ63A

BRC1H519W7 (...

BS 1

BS6Q14AV1B

A

B

C

D

E

F

Hub 1

FXMQ100P7

Hub 2

FXMQ100P7

Camerino

FXSQ32A

BRC1H519W7 (...

Vestíbul 3

FXSQ50A

Administraci...

FXSQ125A

BRC1H519W7 (...

OUT F1, F2

al controlador centralizado

L1,L2,L3,N 35A 3Nph

L1,L2,L3,N 24A 3Nph

L1,L2,L3,N 16.1A 3Nph

L,N 1ph L,N 1.9A 1ph

L,N 1.9A 1ph

L,N 1.1A 1ph

L,N 3.8A 1ph

L,N 2.5A 1ph

L,N 3.8A 1ph

L,N 3.8A 1ph

L,N 1.6A 1ph

L,N 1ph L,N 2.5A 1ph

L,N 2.5A 1ph

L,N 0.8A 1ph

L,N 1.1A 1ph

L,N 2.6A 1ph

Q1, Q2

Q1, Q2

Q1, Q2

EN F1, F2

OUT F1, F2

BS F1,F2

OUT F1, F2

EN F1, F2 F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

EN F1, F2 F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2 DESEMBRE 2019
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VEURE DETALL

VENTILACIÓ A COBERTA

±0,00 ±0,00

+5,13 +5,13

+4,85 +4,85

+4,50

+3,90

+4,80

+4,85

+4,55

+4,25 +4,25

+4,70

+4,95

SECCIÓ A-A'

SALA POLIVALENT HUB

+4,55

+4,70

+4,95

MALLA RUIXADORS MALLA RUIXADORS

±0,00

+3,00
+3,05

+3,30

+5,10

+3,40

+3,70

SECCIÓ ESTANDARD

IMPERMEABILITZACIÓ

EXISTENT

CONDUCTE VERTICAL

INTERIOR

SORTIDA DIRECCIONAL

HORITZONTAL AMB REIXA

COLZE 90º

CONDUCTE Ø450

AÏLLAT

NOVES LÀMINES

IMPERMEABILITZANTS

BRIDES CARGOLADES I

CORDÓ DE SEGELLAT

DETALL VENTILACIÓ A COBERTA - E: 1/25

BANCADA  CLIMA

TIPUS BIG FOOT

DETALL VENTILACIÓ A COBERTA. SECCIÓ B-B' - E: 1/50

UE.1

TUBERA DE

DESCÀRREGA

1
.
7

8

1.002.00

0
.
3

5

RELIGA

30x30mm

PLETINA

200x10mm

GOMA

AMORTITZADORA

150x150x10mm

U
E

.
1

B'B

CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LICAÏLLAT

INTERIORMENT AMB K-FLEX O EQUIVALENT

CONDUCTO DE FIBRA TIPO CLIMAVER NETO

O EQUIVALENT

LLEGENDA CONDUCCIONS

XARXA RUIXADORS

SAFATA SENYALS DÈBILS I DADES

SAFATA ELECTRICITAT

DESEMBRE 2019

Ajuntament        d'Igualada

2118/2019

Plànol

Escala

Expedient

Serveis d'Obres

A1  1/100      A3  1/200

INSTAL·LACIONS

REPLANTEIG CONDUCCIONS

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic

enginyeria i instal·lacions

seguretat incendis

DETALL TERRASSA

SECCIONS
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ESCALA Z

ESCALA X

ESCALA 5

ALARMA ÒPTICO-ACÚSTICA D'INCENDIS

PULSADOR D'ALARMA MANUAL

DETECTOR ÒPTIC SOTA COBERTA

CENTRAL DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ

DETECTOR ÒPTIC EN FALS SOSTRE

LLEGENDA DETECCIÓ

NOTES GENERALS

- EL SISTEMA D'INTRUSIÓ S'INTERCONECTARÀ AL SISTEMA

GENERAL D'INTRUSIÓ DE L'EDIFICI.

DESEMBRE 2019

Ajuntament        d'Igualada

2118/2019

Plànol

Escala

Expedient

Serveis d'Obres

A1  1/100      A3  1/200

INSTAL·LACIONS

PCI DETECCIÓ

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic

enginyeria i instal·lacions

seguretat incendis
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ESCALA Z

ESCALA X

ESCALA 5

PUJA MUNTANT AIGUA

EXTINCIÓ BIEs Ø2' 

1

2

 ''

LLEGENDA D'EXTINCIÓ

EXTINTOR 6 KG POLS QUÍMICA SECA

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE)

EXTINTOR DE CO2

NOTES GENERALS

- GENERALMENT, ELS EXTINTORS MANUALS S'INSTALARAN

SOBRE SUPORTS FIXATS A PARÀMETRES VERTICALS, DE

FORMA QUE LA PART SUPERIOR QUEDI CAM A MÀXIM A

1,70m RESPECTE EL TERRA.

- ES PREVEU INSTAL·LACIÓ EMPOTRADA DE BIEs I EXTINTORS

AMB MÒDUL HOMOLOGAT.

- ELS EXTINTORS MÒBILS, LES BIEs I ELS PULSADORS

D'INCENDIS ES SENYALITZARAN MITJANÇANT PLAQUES

FOTOLUMINESCENT.

- LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE BIEs I RUIXADORS ES

PREVEU QUE S'EXECUTI EN CONTRACTE A BANDA DE

FORMA SIMULTÀNIA AMB ELS ELEMENTS COMUNS DEL

CENTRE COMERCIAL.

TUBERIA DE SERVEI EXISTENT

ESCOMESA DE SERVEI EXISTENT

POLIVALENT. EFICÀCIA 21A - 113B

DESEMBRE 2019

Ajuntament        d'Igualada

2118/2019

Plànol

Escala

Expedient

Serveis d'Obres

A1  1/100      A3  1/200

INSTAL·LACIONS

PCI EXTINCIÓ

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic

enginyeria i instal·lacions

seguretat incendis
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ESCALA Z

ESCALA X

ESCALA 5

PUJA MUNTANT CIRCUIT

RUIXADORS Ø3'

RUIXADOR AUTOMÀTIC EXISTENT SOTA COBERTA

CLAU DE PAS EXISTENT

TUBERIA DE SERVEI EXISTENT

ESCOMESA DE SERVEI EXISTENT

RUIXADOR AUTOMÀTIC A COL·LOCAR EN FALS SOSTRE

LLEGENDA RUIXADORS

NOTES GENERALS

- LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE BIEs I RUIXADORS ES

PREVEU QUE S'EXECUTI EN CONTRACTE A BANDA DE

FORMA SIMULTÀNIA AMB ELS ELEMENTS COMUNS DEL

CENTRE COMERCIAL.
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2118/2019

Plànol

Escala

Expedient

Serveis d'Obres

A1  1/100      A3  1/200

INSTAL·LACIONS

PCI RUIXADORS

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic

enginyeria i instal·lacions

seguretat incendis
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ESCALA Z

ESCALA X

ESCALA 5

AULA TEORIA 1

SUP: 44,49 m²

OCUP: 30 persones

AULA TEORIA 2

SUP: 43,15 m²

OCUP: 30 persones

SHOWROOM

SUP: 30,05 m²

OCUP: 16 persones

ADMINISTRACIÓ

SUP: 58,16 m²

OCUP: 9 persones

REPOGRAFIA

SUP: 6,31 m²

OCUP: ALTERNATIVA

OFFICE

SUP: 7,48 m²

OCUP: ALTERNATIVA

SALA POLIVALENT

SUP: 126,44 m²

OCUP: 120 persones

HUB

SUP: 134,07 m²

OCUP: 30 persones

CAMERINOS

SUP: 14,46 m²

OCUP: ALTERNATIVA

CONTROL SALA POLI.

SUP: 8,66 m²

OCUP: ALTERNATIVA

VESTÍBUL/CIRCULACIÓ

SUP: 123,6 m²

OCUP: SIMULTANIA

RECEPCIÓ

SUP: 10,98 m²

OCUP: 1 persona

CIRCULACIONS 1

SUP: 30,13 m²

OCUP: SIMULTANIA

MAGATZEM SALA POLI.

SUP: 12,80 m²

OCUP: ALTERNATIVA

BOCA  DE

INCENDIO
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BOCA  DE
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S2

20,3m a S2

PULSADOR

DE ALARMA
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MAGATZEM SALA POLI.

SUP: 8,66 m²

OCUP: ALTERNATIVA

EE3

BOCA  DE

INCENDIO

EE3EE3EE3

EE3

ORÍGEN DE EVACUACIÓN

LLEGENDA D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

LLUMINÀRIA D'EMERGENCIA ENCASTADA LED 100 lm

PULSADOR

DE ALARMA

PUNT DE RECORREGUT ALTERNATIU

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ RECORREGUT

SORTIDA PER ESCALES

PULSADOR D'ALARMA

EXTINTOR DE CO2 / POLS QUÍMIC SECA

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE) 

SORTIDA DE RECINTE, PLANTA O EDIFICI

LIMIT SECTOR D'INCENDI

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA SUPERFICIAL LED 250 lm

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA ENCASTADA LED 200 lm

250

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA SUPERFICIAL LED 200 lm
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INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIÓ PCI EVACUACIÓ

Arquitecte municipal Arquitecte municipal

SARA BORDES GARCIA

PEP RIBA SAMARRA

GRUP CARLES

COLOMER-RIFÀ

CARLES CRESPO I VEIGAS MIGUEL CORRAL ORTEGA

Equip tècnic,

arquitecta

arquitecte tècnic

enginyeria i instal·lacions

seguretat incendis
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