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RESUM DEL PROJECTE

DETALL EQUIPAMENT Caldera de biomassa a Lliçà Amunt
CONSUM (kWh) 390.837 kWh
COMBUSTIBLE ANTERIOR Gasoil
COMBUSTIBLE NOU Biomassa
PEC DE PROJECTE  (euros) (IVA inclòs) 470.746,93 € 
ESTALVIS (euros) 29.154 € anuals €
POTÈNCIA  PROJECTE  (kW tèrmics) 330 kW
SITJA (CAPACITAT, m3) 49,5 m3 útils ( 12 tones útils)
METRES XARXA DE CALOR 226m
CO2 (t/any) ESTALVIADES 104 tones/any
SISTEMA ALIMENTACIÓ/DESCÀRREGA DE L’ESTELLA O 
PÈL LET

Descàrrega per gravetat

AMORTITZACIÓ SIMPLE SENSE SUBVENCIONS (anys) 16,57 (simple)/ 13,02anys
CONSUM ANUAL ESTELLA  (tones) 111 tones/any
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 2 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
2.1. Dades bàsiques

 2.1.1 Empresa promotora

Nom empresa/entitat Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Adreça social Carrer d'Anselm Clavé, 73
CP 08186
Municipi Lliçà d'Amunt
Província Barcelona
CIF P0810600G
Telf 93 841 52 25
e-mail ajuntament@llicamunt.cat

2.2. Introducció / Antecedents

L’Ajuntament  de  Lliçà  d'Amunt,  com  a  municipi  signant  del  Pacte  d’Alcaldes  i  Alcaldesses  pel  Clima  i
l’Energia i havent aprovat el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible, té com a objectiu implantar instal·lacions
d'energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic.

Per dur a terme aquest objectiu, s’ha contractat a SUNO Enginyeria de Serveis Energètics com a redactor del
projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al municipi de  Lliçà d'Amunt juntament
amb una xarxa de calor que proporcioni calefacció a l’ edifici de  Escola d'adults, Escola els Picots i el Pavelló
municipal.

Es va fer una reunió amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i amb representants del consistori i es va
comentar la possibilitat d’ubicar la sala de calderes i la sitja a l’edifici existent d’ús municipal . Des de la sala
de calderes sortiran dos circuits,  amb una canonada d’acer inoxidable de pas vist en direcció a l’Escola
d’adults i un altre circuit amb canonada soterrada que donarà servei a la sales tècniques de l’Escola els
Picots i el Pavelló municipal. 

2.3. Objectiu

El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per la instal·lació d’un sistema
de generació i distribució d’energia tèrmica a partir de l’ús  d’una caldera de biomassa centralitzada amb
xarxa de calor que proporcioni servei aigua calenta per a la calefacció o ACS amb biomassa a l’escola Escola
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d'adults, Escola els Picots i el Pavelló municipal.

2.4. Contingut i abast

El projecte inclou la instal·lació de la xarxa de calor per subministrar energia tèrmica al conjunt de les sales
tècniques de l’escola, la connexió a les instal·lacions existents  i la connexió i la construcció d’una sala de
calderes de biomassa i sitja situada  a C/Jaume I, 15-45 a l’escola Escola d'adults, Escola els Picots i el Pavelló
municipal en la qual s’instal·laran una caldera de 330kW tèrmics.

No entra dins l’abast del projecte les instal·lacions interiors o existents en els edificis, ni la legalització
d’aquestes instal·lacions prèvies (només la legalització de les modificacions realitzades).

El  projecte  està  redactat  per  garantir  la  seguretat  de  les  persones  i  els  objectes,  acollint-se  a  l’actual
normativa vigent.

El document analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu rendiment
en funcionament.

La memòria descriptiva s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicació.
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 3 INFORMACIÓ GENERAL
3.1. Emplaçament
La sala de calderes i sitja de biomassa s'emplaçaran al pati exterior situat entre el mur perimetral de l’escola
i la façana nordoest, entrada del magatzem i cuina de l’escola.

Dades de l´emplaçament de la sala de calderes:

• Adreça: C/Jaume I, 15-45

• Municipi: 08186 Lliçà d'Amunt (Barcelona)

• Coordenades :   41º36'28"N 2º14'14"E

Imatge 1 .- Imatge terreny ubicació de la sala de calderes i edificis xarxa de calor.

Edificis xarxa de calor:
       S. Nova sala de calderes Biomassa 

1. Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes
2. Escola Els Picots
3. Pavelló municipal d’esports

Veure plànol 01.- Situació
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3.2. Característiques tècniques de les instal·lacions existents
Per a la realització d’aquest projecte s’ha fet servir les dades facilitades per l’ajuntament i les dades extretes
durant la visita a les instal·lacions de l’escola:

• Relació d’equips actuals generadors de calor.

• Plànols dels edificis.

• Relació de consums dels combustibles actuals.

 3.2.1 Edifici Escola Adults Vall del Tenes

L'escola d’adults s’ocupa de la formació de persones adultes per l’accés a titulacions acadèmiques (bàsiques,
universitàries o professionals). 

L’horari de funcionament de l’escola és de dilluns a divendres de 17 a 21h i les dades de l’edifici recollides al
web del cadastre són les següents. Corresponen a les dades de l’antiga escola St.Baldiri:

Característiques edifici Escola d’adults Vall del Tenes

Ús de l’edifici  Educatiu/Cultural

Any de construcció  1984
Superfície segons cadastre  2.077m2

Referència cadastral  6566001DG3066N0001SO

Taula 1: Característiques edifici Escola Adults Vall del Tenes (antiga  escola St.Baldiri)

Figura 2: Escola adults i espai exterior dipòsits gasoil  i propà.
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L’escola  disposa  d’una  sala  tècnica  amb una  caldera  de  gasoil  per  la  producció  d'aigua  calenta  per  a
calefacció. L'edifici disposa de dos circuits de bombeig d’aigua calenta,un per calefacció i l’altra per la ACS.
Els dipòsits de gasoil són a l’exterior de la sala separats per un vestíbul, al pati exterior.

 A la següent taula es detallen les característiques principals de les calderes de la sala tècnica de calderes:

Característiques caldera Sala calderes

Marca FER/Cremador Baltur BTL 14P

Model GG
Unitats 1
Potència nominal 130kW

Taula 2: Dades caldera  Escola Adults

Figura 3: Sala calderes Escola Adults iaccés sala.

 3.2.2 Edifici Escola els Picots

L'Escola Els Picots és un centre d’educació infantil i primària situat al centre urbà que acull alumnes
de tot el municipi de Lliçà d’Amunt. 

L’horari de funcionament de l’escola és de dilluns a divendres de 09:00 a 17h i les dades de l’edifici
recollides al web del cadastre són les següents.

Característiques edifici Escola d’adults Vall del Tenes
Ús de l’edifici  Educatiu/Cultural

Any de construcció  2000
Superfície segons cadastre  6.077m2

Referència cadastral  6567802DG3066N0001SO

Taula 3: Característiques edifici Escola els Picots (antiga escola  CEIP Països Catalans)
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Figura 4: Escola Els Picots i exterior sala de calderes.

L’escola disposa d’una sala tècnica amb dues calderes de gasoil  per la producció d'aigua calenta per a
calefacció. Del col.lector de sortida de les calderes parteixen tres circuits de bombeig d’aigua calenta, dos
de  calefacció i l’altre per la ACS. Els dipòsits de gasoil són a l’exterior en un pati de l’escola.

 A la següent taula es detallen les característiques principals de les calderes de l’escola:

Característiques caldera 1 Escola els Picots
Marca ECOFLAN

Model ECOMAX Gasolio
Unitats 1
Potència nominal 125kW

Taula 4: Dades caldera 1 

Característiques caldera 2 Escola els Picots

Marca BAXI ROCA

Model CPA-170
Unitats 1
Potència nominal 170kW

Taula 5: Dades caldera 2 
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 Figura 5: Sala calderes 2 de l’escola 

 3.2.3 Edifici Pavelló municipal d’esports

Instal·lació  esportiva  que  conté  una  pista  interior  doble,  una  pista  exterior,  gimnàs  amb  sala
d’activitats dirigides i sala de musculació, zona de relaxament, les oficines de l’Àrea d’Esports, sala
d’entitats, sala de reunions i sala d’actes, a més dels vestuaris.

Figura 6: Pavelló municipal d’esports.

L’horari de funcionament de l’escola és de dilluns a divendres de 8:00 a 21h i les dades de l’edifici
recollides al web del cadastre són les següents.
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Característiques edifici Escola d’adults Vall del Tenes
Ús de l’edifici  Esportiu

Any de construcció  2003
Superfície segons cadastre  5.676m2

Referència cadastral  6567801DG3066N0001EO

Taula 6: Característiques edifici Pavelló municipal

La sala tècnica disposa de dues calderes de gasoil en cascada que proporcionen aigua calenta pels vestidors
i per la calefacció de les grades i els vestidors. Es dipsosa d’un sistema d’acumulació d´inèrcia a través d´un
dipòsit d’aigua calenta . Addicionalment, l’escola disposa a més de la generació tèrmica d’ACS a través d’uns
col.lectors solars i dipòsit d´acumulació, que donen recolzament al circuit d’ACS dels vestidors.

A la següent taula es detallen les característiques principals de les calderes al Pavelló municipal:

Característiques caldera 1 Pavelló municipal

Marca BAXI

Model Cremador CRONO 20L
Unitats 1
Potència nominal 217kW

Taula 7: Dades caldera 1 Pavelló

Característiques caldera 2 Pavelló municipal

Marca SIME

Model 1R G any 1997
Unitats 1
Potència nominal 68kW

Taula 8: Dades caldera 2 Pavelló

Figura 7: Pavelló municipal d’esports.
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3.3. Consum energètic previst dels equipaments
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ens ha facilitat els consums de gasoil dels anys
2018, 2019 i 2020 i 2021 dels edificis objecte.  Es mostra a la taula següent:

2018 2019 2020 2021 kwh
Escola Adults 70.558,6 77.285,1 79.031,6 73.852,0 75.181,8
Pavelló Municipal 213.572,0 284.430,0 109.780,0 150.199,0 189.495,3
Escola Els Picots 140.718,0 135.728,0 99.800,0 128.392,7 126.159,7

390.836,8
Taula 9.- Consums anuals

El conjunt d’instal·lacions obtenen una suma de consums (mitjanes anuals dels últims 3 anys) de 390.837
kWh tèrmics. 

En aquest projecte es considerarà que la nova instal·lació de biomassa vol cobrir el  100% de la demanda
anual, deixant les instal·lacions de les calderes existents només per a emergències o avaries. 

 4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
4.1. Descripció general del projecte i la solució adoptada
Un cop considerats  els  consums facilitats,  les  demandes tèrmiques de l’apartat  anterior  i  les  hores  de
funcionament  de  les  calderes,  juntament  amb  els  plànols  d’arquitectura  facilitats,  es  proposa  una
instal·lació d’una caldera de biomassa amb una potència tèrmica de  330kWt amb dos dipòsits d’inèrcia de
5.000l essent 10.000litres la inèrcia total. 

La biomassa serà la font energètica principal, per cobrir la demanda de la xarxa de calor, quedant alguns
dels actuals sistemes de gasoil com a emergència o per a tasques de manteniment de la xarxa de calor. Es
desmuntaran  les  calderes  del  pavelló  i  de  l’Escola  d’adults  (i  aquestes  es  gestionaran  com a  residu  a
excepció que l’Ajuntament les vulgui per a algun altre ús). Les dues calderes de l’Escola, es desmuntaran, es
retiraran de la sala de calderes de l’escola, es transportaran fins a la sala de calderes de l’escola d’adults i es
tornaran a instal·lar com a sistema d’emergència de la xarxa en paral·lel a la caldera de biomassa. D’aquesta
manera les sales de calderes del Pavelló i escola no tindran calderes (passaran a ser sales tècniques sense
risc) i disposarem de tot el sistema de generació tèrmic centralitzat a la nova sala de calderes de l’Escola
d’adults.

Es realitzaran treballs previs de condicionament de la sala actual de calderes de l’Escola d’Adults i al pati.
Concretament,  caldrà  desplaçar  les  actuals  bombones de propà per  la  cuina,  els  dipòsits  de  gasoil  (es
retiraran 2 dipòsits de 1.000litres per a altres instal·lacions i es mantindran tres dipòsits de 1.000litres per a
les calderes de suport), es procedirà a construir la sala de calderes la qual serà annexa a l’actual (en el pati)
en base a les indicacions de la memòria constructiva, es realitzarà un «apeo» per tal de poder incrementar
la llum de pas entre sales, es realitzarà les obertures cap a l’exterior del carrer i finalment es tornaran a

16

 



emplaçar de nou les bombones de propà i els dipòsits de gasoil.

Per tal de poder emmagatzemar l’estella per a alimentar la caldera de biomassa, s’aprofitarà l’espai del pai
de dalt. Es realitzara l’excavació de l’espai per a sitja (i corresponent fonamentació), es farà la fonamentació
amb els corresponents murs de formigó armat i la coberta unidireccional amb corredissa. Es construirà a
més una llosa d’aproximació per tal que els camions puguin aproximar-se amb seguretat a la sitja per a
poder fer la descàrrega.

La caldera de biomassa instal·lada, en paral·lel amb les de gasoil reinstal·lades, aniran contra els dipòsits
acumuladors de inèrcia. I des d’aquests anirà la canonada cap a un col·lector amb dos circuits: un circuit per
la subestació de bescanvi de l’Escola d’Adults i un segon circuit cap a la distribució de calor mitjançant xarxa
de calor soterrada cap a l’Escola Picots i cap al Pavelló. Aquest circuit disposarà de bomba doblada per tal
de garantir el subministrament en cas de fallada de la bomba.

La xarxa de calor soterrada seguirà el recorregut indicat en el plànol de rases, i transportarà l’energia des del
col·lector fins a una T soterrada i des d’aquesta es derivarà cap a cada un dels edificis. A l’Escola Picots
s’instal·larà la corresponent subestació de bescanvi, la qual es connectarà (el seu secundari) al col·lector
existent de l’escola. Pel que fa al Pavelló, la canonada soterrada discorrerà parcialment pel jardi lateral de la
rampa d’accés,  creuarà el  paviment de l’entrada principal  de forma soterrada i  accedirem al  sostre del
passadís del soterrani i per aquest sostre anirà vista fins a la sala de calderes. En aquesta antiga sala de
calderes s’instal·larà la subestació de bescanvi  del Pavelló i  el secundari de la mateixa es connectarà al
col·lector existent.

S’instal·larà a més el sistema de gestió i control el qual gestionarà la caldera de biomassa, les calderes de
suport, l’engegada de les bombes de la xarxa i subestació de bescanvis, la regulació del Pavelló (que inclou
també la gestió de l’energia solar tèrmica del mateix).

Per tant el projecte d’instal·lació de biomassa inclourà:

• Generador de calor (caldera de biomassa) i accessoris pel funcionament automàtic

• Sistema d’alimentació per a conducció d’estella fins a la caldera (sistema amb vis sense fi)

•  Elements  hidràulics  per  al  correcte  funcionament  de  la  caldera  (dipòsit  d’inèrcia,  bombes,  vàlvules,
bescanviadors i accessoris) per a la gestió dels diferents circuits hidràulics que formen la instal·lació.

• Les canonades de distribució tèrmica de la xarxa de calor.

• La connexió a les instal·lacions existents.

• Les actuacions de desmuntatge de calderes de gasoil i reinstal·lació de calderes com a emergència.

• Quadre elèctric i sistema de control i gestió. 

4.2. Dimensionament i característiques del sistema generador
S’ha  previst  la  instal·lació  d’una  caldera  de  biomassa  de  potència  tèrmica  igual  o  superior  a  330kWt,
modulant, que funcioni amb estella i els complements necessaris per a un funcionament automàtic, ubicada
a la sala de calderes. 
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D’acord amb la instrucció tècnica del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 1.2.4.1.2 es pot utilitzar un únic
generador de calor de biocombustible sòlid per a menys de 400 kWt, però cal que disposi de dues marxes o
ser modulant. 

Aquest generador disposarà de: 

1. Capacitat de funcionar amb estella normalitzada segons les indicacions de l’apartat 3.5. 

2. Funcionament  totalment  automàtic  i  programable  de  manera  que  no  sigui  necessària  la
intervenció per part de l’usuari.  Es requereix per tant que disposi  d’automatisme en el procés
d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la recollida de
cendres i en la neteja dels bescanviadors. 

3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred (que no hagi de realitzar
manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, sinó que engegui i  pari quan en
funció de la demanda). 

4. Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%. 

5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema d’avis
per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals paràmetres. 

6. Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant ventilador amb velocitat variable. 

7. Sistema de filtratge de gasos de combustió, bé sigui inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la
instal·lació  d’un  cicló  separador  de  partícules  o  filtre  electrostàtic,  per  tal  de  complir  amb  la
categoria Classe 5 en quant a emissions de la UNE-EN-303-5 de 2013. 

8. Sistema d’aportació d’aire primari i secundaris mitjançant ventilador de velocitat variable o clapetes
per a millorar la combustió. 

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la
combustió. 

10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i  la seva
modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament.

També cal que es contemplin diferents elements de seguretat d’acord amb la IT 1.3.4.1.1 del RITE:

1. Interruptor de flux (pressòstat a la sortida del circuit d’impulsió) que desconnecti la caldera en cas
de manca d’aigua al circuit (evitant així que es pugui malmetre). 

2. Dispositiu  d'interrupció  del  funcionament  del  sistema  de  combustió  en  cas  de  retrocés  dels
productes de la combustió o de flama. 

3. Sistema antiretorn de flama mitjançant clapeta o vàlvula rotatòria. 

4. Sistema de descàrrega tèrmica en el vis sens fi d’alimentació o de la sitja per inundació del mateix
en cas de retrocés de flama. 

5. Sistema d'interrupció del funcionament del sistema de combustió que impedeixi que s'assoleixin
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temperatures  superiors  a  la  de  disseny  (mitjançant  termòstat  de  seguretat  amb  rearmament
manual a 95 ºC). 

6. Sistema  d'eliminació  de  la  calor  residual  produïda  per  la  caldera  com  a  conseqüència  del
biocombustible  ja  introduït  a  la  caldera  quan  s'interromp  el  funcionament  del  sistema  de
combustió. 

7. Vàlvula de seguretat tarada a 1bar per sobre de la pressió de treball del generador que actuarà si es
supera la mateixa i la descàrrega de la qual serà conduïda cap a un desaiguat.

4.3. Combustible
La biomassa a utilitzar  a la  caldera escollida serà estella  d’origen forestal,  procedent de gestió forestal
sostenible. 

Es requereix de biomassa tipus estella amb unes característiques adequades per a la correcte combustió a
la caldera de biomassa, concretament, es recomana estella amb qualitat segons norma, d’acord amb les
següents característiques físico-químiques.

Combustible utilitzat
Tipus Estella, segons norma UNE-EN ISO 17225-4:2021 / ÖNORM M 7133:2000
Granulometria Fins a P45s / G50 
Grau d’humitat M30 / ≤ 30 %
PCI ≥ 3,48kWh/kg / 3000 kCal/kg
Densitat BD200 – BD300 / 200 - 300 kg/m³

Taula 10.- Característiques recomanades de l’estella

4.4. Demanda de biomassa prevista
Per a calcular la demanda de biomassa prevista, es té en compte la demanda tèrmica estimada segons
l’apartat 2.3, el rendiment de la caldera de Gasoil actual (que s’aproxima a 85%) i el rendiment de la xarxa
de calor (que s’espera d’un 88%). També s’ha tingut en compte el PCI de l’estella (3,4 kWh/kg).

COMBUSTIBLE BIOMASSA
Rendiment xarxa de biomassa 88 %

Consum anual de biomassa 377.513 kWh/any

Consum anual de biomassa 111 tn estella 
M30

PCI estella 3,4 kwh/kg
Volum anual estella 444 m3
Densitat estella 250 kg/m3
Capacitat útil estella 12,9 Tn
Càrregues anuals quinze

Taula 11.- Demanda de combustible prevista
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4.5. Sistema d’emmagatzematge i autonomia de la sitja
L’emmagatzematge de la biomassa es realitzarà en un espai dedicat exclusivament a aquest efecte, la sitja.

Es proposa una sitja de 89,9m3, la qual tingui unes dimensions mitjanes de 23,7m2 i una alçada aprox de 3,8
m. Considerant les possibilitats de l’omplerta de la sitja per descàrrega per gravetat  i l'àrea d'influència de
la ballesta, es considera un volum útil de la sitja del 55%, és a dir de 49,5 m3. 

S’espera un consum de 111Tn/any, fet que suposa que la sitja s’haurà d’omplir quinze vegades per any. 

Amb  l’objectiu  de  poder  disminuir  el  número  de  descàrregues,  la  descàrrega  es  podria  realitzar  amb
un camió de 40m3 amb plataforma lift per apropar la descarrega al centre de la sitja fent un 62% del volum
útil i amb això s’obté un número de sis descarregues anuals d’estella. En el cas de la opció del camió de
40m3 amb plataforma lift, el número de descàrregues a l’any serien d’onze descàrregues a l’any.

Caldrà  disposar  d’un  contracte  de  subministrament  que  permeti  garantir  el  volum  mínim
d’emmagatzematge a planta i que garanteixi el subministrament de l’estella per a cobrir les necessitats
especificades amb les qualitats indicades.

Per a garantir una correcta ventilació de la sitja, es disposarà d’una reixa de ventilació 20x40cm a la part alta
de la porta d’accés.  Per altra banda, la corredissa d’entrada de l’estella  proporcionarà també ventilació
natural per evitar les concentracions de CO. 

La sitja disposarà d’una porta d’accés de 80x205cm de pas, per a poder accedir a realitzar les tasques de
manteniment, buidat o neteja de la mateixa. Aquesta obertura disposarà d’un sistema antipressió per la
part interior de la sitja, format per taulons de fusta o metàl·lics guiats a l’interior de perfils metàl·lics tipus Z,
el qual permetrà obrir la porta, sense que s’esllavissi la pila de biomassa, i accedir a l’interior quan s’hagin
tret aquests plafons. Aquesta porta disposarà d’un pany que es podrà tancar amb clau per a evitar que
persones alienes puguin accedir-hi.

Es disposarà, als plafons antipressió, d'un cartell el qual indicarà que no es pot accedir a l’interior de la sitja
sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior,
així  com  les  instruccions  de  ventilació  de  la  sitja  abans  de  realitzar-hi  qualsevol  tasca  davant  el  risc
d'ofegament per inhalació de CO.

Per tal d’assegurar que la capacitat d’emmagatzematge, o autonomia, de la sitja supera la capacitat mínima
d’emmagatzematge exigida a la I.T.1.3.4.1.4 del RITE (on es determina que cal cobrir com a mínim de dues
setmanes), es recomana fer una monitorització de l’energia consumida durant els períodes de més consum. 

La sitja tindrà obertura registrable per accés i inspecció, i es preveu que es realitzi l'alimentació de l'estella
mitjançant un camió amb descàrrega per sistema bolquet.

4.6. Sistema d’alimentació de biomassa
Està previst que la sitja tingui un fons pla, donat que el consum principal de biomassa sigui del tipus estella
forestal.

El sistema d’alimentació estarà format per un conjunt de sistema rotatiu amb aspes flexibles, de 5 m de
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diàmetre,  que  permeten  acompanyar  la  biomassa  fins  al  sistema  d’alimentació  amb  canal  obert  que
posteriorment, via cargol vis-sense-fi amb canal tancat, alimentarà i connectarà amb el tram del sistema
antiretorn de flama de la caldera de biomassa. 

El moviment dels visos sense fi i del rotor cal que es controli des del quadre de la caldera perquè a la
l’interior de la sitja no es permet introduir cap component elèctric.

4.7. Accés de vehicles per a la descàrrega
En el disseny del projecte, es contempla l’accés dels vehicles per a poder realitzar la descàrrega d’estella. La
descàrrega es realitzarà mitjançant descàrrega per gravetat amb un camió amb bolquet,  accedint des del
vial Jaume I a l’escola d’adults com indica la figura n.10, amb la deguda senyalització excepcional. 

La coberta disposarà d’una obertura corredissa de 4x4m, la qual serà metàl.lica tipus panell sandwich lacat
de color gris, i muntat sobre una estructura de perfils tubulars d’acer galvanitzat. Es construirà una llosa
d’aproximació per la descarrega del combustible i la llosa de la coberta tindrà una alçada aprox.de 30cm que
permeti  fer  la  funció  de  para-rodes  del  vehicle.   Veure  més  detall  al  plànol  G.01.-  Accés  vehicle  de
descàrrega.

Figura 8.- Vial  accés camió i lloc previst de descàrrega.

4.8. Sala de calderes de biomassa
Al tractar-se d’una potència tèrmica superior a 70 kW, la caldera s'emplaçarà en una sala tècnica que tindrà
consideració de «sala de calderes o sala de màquines» i per tant li seran exigibles els requeriments de RITE
per les mateixes. Veure detalls al plànol 02.- Emplaçament caldera biomassa. Els requeriments en quant a
dimensions mínimes i distàncies mínimes a complir seran, a més a més, els que requereixi el fabricant de la
caldera per les particularitats de muntatge i de manteniment.

 4.8.1 Ubicació i elements constructius

Un cop analitzades diverses propostes, i en base a l’espai disponible a les proximitats per a poder emplaçar
la caldera i que tingui un bon accés per a la descàrrega per gravetat, s’ha acordat, juntament amb els tècnics
municipals, que l’emplaçament més òptim és l’espai disponible entre el mur perimetral de l’escola d’adults i
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la façana de la sala de calderes existent. En aquest espai actualment hi ha un cobert per cinc dipòsits de
gasoil i un cobert amb reixat per les bombones de gas propà.

 Veure amb més detall plànol OC.04.-Planta distribució cotes sitja i sala calderes de biomassa

Figura 9: Emplaçament sala i sitja .

La caldera de biomassa es connectarà en un sistema d'inèrcia format per dos acumulador de 5.000 litres (
10.000litres) situats dins de la sala de calderes.

Les canonades seran de material que pugui suportar 95ºC, com per exemple acer inoxidable premsat, i
disposaran d'aïllament segons les especificacions del RITE.

Disposarà de sistema d'elevació de la temperatura de retorn per a protegir la caldera davant de corrosions.
Aquest podrà executar-se mitjançant vàlvula de 3 vies motoritzada la qual serà comandada des de la caldera
i garantirà una temperatura superior a 55ºC. S'instal·laran vàlvules de sobrepressió, sobretemperatura, vas
d'expansió i demés elements de seguretats descrits a l'esquema hidràulic.

Veure  més  detall  OC.03.-Planta  distribució  sala  tècnica  caldera  de  biomassa  i  sitja,  OC-04.-Secció
constructiva sitja i sala de calderes de biomassa i al document II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

 4.8.2 Accessos a la sala

L’accés a la sala de calderes es realitzarà a través de dues portes metàl·liques de fulles batents de 1,60
d’ample i 2,05 d’alçada (0,80 m de pas cadascuna). Un dels batents de la porta disposarà de tancament de
fàcil obertura que permeti l’evacuació des de l’interior encara que estigui tancat amb clau (barra antipànic).

A l’exterior de la porta s’ubicarà un cartell amb la inscripció “Sala de Màquines. Prohibida l’entrada a tota
persona aliena al servei”.

Veure més detall de la porta al plànol OC-04.- Planta distribució sala tècnica caldera de biomassa i sitja.

 4.8.3 Dimensions de la sala

La  sala  de  màquines  haurà  de  tenir  dimensions  suficients  per  a  garantir  l’accessibilitat  als  diferents
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components per a realitzar les tasques de manteniment, reparació i substitució.  En el present projecte s’han
previst una sala de planta rectangular de 33,30 m2 disposada de tal manera que pugui garantir que hi hagi
els espais mínims següents:

• L'espai lliure davant la caldera serà de com a mínim 1 m lliure d'obstacles (amb portes obertes). I caldrà
reservar espai suficient per a poder maniobrar el contenidor de cendres,  per al seu buidat.

    • Entre la caldera i els tancaments, es reservarà un espai mínim de 0,5 m. 

    • Complir amb les prescripcions indicades pel fabricant de la caldera.

La connexió a la xemeneia, així com la T amb el registre, serà especialment accessible.

La sala de calderes disposarà de coberta amb pendent, l’alçada lliure al punt de màxim pendent serà de 4,40
m i en el punt de mínim pendent serà de 3,36 m.

Veure més detall de la porta al plànol OC-05.- Planta distribució cotes sala caldera de biomassa i sitja,  OC-
04., OC-05 i OC-06. - plànols de planta distribució, planta cotes i plànol de secció (respectivament).

 4.8.4 Ventilació de la sala de calderes

La ventilació de la sala es realitzarà mitjançant ventilació amb tir natural directe.  S’instal·laran 2 reixes de
de ventilació de 60x40cm a la part  baixa de la porta d’accés a la sala de calderes per a l’admissió d’aire,
aproximadament a 20 cm de terra. També es disposarà de tres reixes de ventilació de 20x40cm a la part
superior,  situades a la  façana lateral  de la  sala de calderes,  aquestes quedaran integrades als  blocs de
formigó.

Veure més detall al plànol I.07.- Planta instal·lacions de ventilació i xemeneia

Amb aquestes 5 reixes s’obté una àrea d’obertura lliure (considerant una obertura lliure al pas de l’aire
entorn al 50% de les mides totals de reixes de formigó ) superior als 1.650 cm2 (5cm2/kW x 330kW) que
requereix  el  RITE.  Aquestes  reixes  disposaran  d’una  malla  metàl·lica  a  l’interior  per  a  evitar  l’entrada
d’animals o d’objectes aliens. 

A la zona de la sitja es disposarà d’una reixa d’admissió d’aire de 20x40 cm situada a la part superior de la
porta d’accés, la sortida d’aire es realitzarà per el sostre corredís.

 4.8.5 Instal·lacions de sanejament

La sala de calderes disposarà de les previsions corresponents de preses de desaiguat per als components
que ho precisin com ara els dipòsits acumuladors, punts de buidat de la instal·lació, sistema de drenatge
xemeneia i les vàlvules de sobrepressió. La sala disposarà de bonera de recollida d’aigües

 4.8.6 Instal·lacions d’abastament d’aigua

Dins de l’edifici de l’escola es disposa de connexió d´aigua freda.  Es farà arribar l'aigua freda a la sala de
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calderes de biomassa a través d’una canonada d’acer inoxidable de 28mm, vista. Així mateix, s'instal·larà
una aixeta tipus jardí a l'interior per a poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment.

En el circuit d’ompliment de la instal·lació hidràulica de la xarxa de calor es disposarà d’una vàlvula de
retenció per evitar que en cas de depressió a la xarxa es pugui generar reflux. Així mateix es posarà una
aixeta  de  pas,  un  filtre  i  un  comptador  d’aigua  d’ompliment  al  mateix  circuit  d’alimentació  i  un
desconnectador hidràulic.

Es connectarà també els dispositius de seguretat els quals no passaran per aquest comptador d’ompliment.

L’aigua  que  s’utilitzarà  per  a  l’ompliment  de  la  instal·lació  es  recomana  que  sigui  descalcificada  i  que
compleixi  amb  els  paràmetres  indicats  a  l’apartat  Sistemes  de  tractament  d’aigua.  Per  aquest  motiu
s’omplirà amb aigua tractada i es recomana disposar d’un descalcificador el qual controlarà la calç de l’aigua
que s’aporti a la mateixa.

 4.8.7 Instal·lacions elèctriques

L’alimentació elèctrica de la caldera serà trifàsica 400 V AC.  Per aquest motiu caldrà preveure l’alimentació
elèctrica des de subquadres situat a l’armari de centralització situat dins l’escola d’adults. El cablejat per a la
realització de la línia general d’alimentació serà cable de tensió assignada 0,6/1kV, amb conductor de coure
de classe 5 (-K),  amb aïllament de polietilè reticulat (R) i  coberta de policlorur de vinil  (V).  S’haurà de
complir amb la directiva europea de productes de la construcció en el seu apartat destinat a cablatge. Els
cables hauran de ser cables (As+) per a serveis de seguretat no autònoms amb classe Cca-s1b, d1, a1 tal i
com s’exigeix en CPR per a establiments de pública concurrència.

Les seccions dels conductors seran escollides per assegurar el compliment de les caigudes de tensió màxima
admissible de valor 3% per línies d’enllumenat i 5% per a altres usos.

La identificació dels conductors es realitzarà mitjançant els colors marró, negre o gris pels conductors de
fase, blau clar pel conductor neutre, i amb el doble color groc  - verd pel conductor de protecció sempre
respectant el color al que succeeix segons la fase a la que es troba connectat.

Per a l’alimentació elèctrica de la sala de calderes de biomassa i equips complementaris propis d’aquest
projecte  s’estendrà una línia provinent  del  subquadre de la  sala  de calderes.  S’haurà de preveure una
potència de 13 kW per donar servei al conjunt dels equips de la sala de calderes.

(En cas de necessitar ampliar la potència contractada per donar servei a la instal·lació de biomassa, queda
fora de l’abast del present projecte la realització de qualsevol documentació per la legalització d’aquesta
ampliació o modificació, en cas que fos necessari).

El  pas  es  realitzarà  sota  tub,  en  paral·lel  a  les  canonades  de  la  xarxa  de  calor  que  donen  servei  a
l’equipament des d’on es doni servei a la sala de calderes de biomassa.

La línia d’alimentació finalitzarà en un subquadre elèctric preparat per a tal efecte a la sala de calderes de
biomassa segons els requeriments exposats en el present projecte.

El quadre elèctric de protecció i control general dels equips instal·lats a la sala de calderes de biomassa es
situarà en les proximitats de la porta d'accés. 
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El quadre elèctric constarà de:  

1 Interruptor general omnipolar.  

2 Interruptor de tall per diferencial mitja densitat.  

3 Interruptors automàtics.  

4 Els corresponents guarda motors que en el nostre cas estaran muntats amb disjuntor amb protecció

tèrmica.  

5 Comandament amb interruptors de posició "manual o automàtic" i pilots de senyalització. 

Tots els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, així com l'interruptor de control de 
potència, compliran amb el disposat en les ITC-BT-17 i ITC-BT29 , tot això cablejat i amb secció segons el 
vigent REBT.

L’interruptor general, o un polsador d’aturada, es situarà a l’interior de la sala de calderes.

La instal·lació interior serà vista amb rejiband i/o tubs rígids, tipus gris dur o similar, i caixes de connexions
de superfície. Veure més detall dels elements a alimentar al  plànol I.04.- Planta electricitat sitja i sala de
calderes de biomassa i I.03.-Esquema unifilar sala caldera de biomassa. .

La instal·lació elèctrica donarà servei al circuit d’alimentació de la caldera, als circuits d’alimentació de la
bomba  de  circulació,  un  circuit  de  previsió  de  preses  de  corrent  de  cara  al  manteniment,  el  circuit
d’alimentació del sistema de control i el circuit d’il·luminació interior, d’enllumenat d’emergència i el circuit
de l’alimentació del sistema elevador d’estella.  Veure més detall de les proteccions i seccions de cablejat al
plànol I.04.- Esquema unifilar sala de calderes de biomassa . Tota l’aparamenta de protecció i seguretat serà
de 6kA o superior, i serà instal·lada dins d’armaris amb IP 40 o superior sobre carril DIN. 

En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.

Les línies s’executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’halògens de reduïda emissió
de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament 450/750V, tipus H07Z1-K (AS).
Els  elements  de  conducció  de  cables  seran  de  característiques  equivalents  als  classificats  com  no
propagadors de la flama d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.

Es garantirà un nivell d'il·luminació mig en servei a la sala de màquines de 200 lux a la zona d'inspecció i
manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5. Per fer-ho s'ubicaran sis lluminàries de tecnologia led de
2x15W distribuïdes segons les indicacions del plànol.

En cap cas s’instal·larà cap element elèctric a dins de la sitja, per a evitar risc d’incendi.

S’instal·larà un dispositiu de protecció contra sobretensions permanents i transitòries per tal d’evitar els
danys que una actuació d’aquest tipus pot generar sobre les plaques de control de la caldera i sobre la resta
d’elements.

Al  realitzar  la  instal·lació  elèctrica  per  a  la  sala  de calderes  es  contemplaran els  següents  sistemes de
seguretat principals, a més de tots els quals ens marca el reglament en els seus ITC-BT-18 i ITC-BT-24:

1 S'aplicaran les mesures necessàries per a la protecció de la instal·lació contra els xocs elèctrics, tant
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per contactes directes (mitjançant la protecció i aïllament del quadre elèctric amb envolvents, etc.),
com per contactes indirectes (mitjançant el tall automàtic de l'alimentació, etc.)  

2 El cablejat haurà de realitzar-se en una sola peça, sense connexions, des del quadre general fins a
cada equip.  

REVISIÓ DE LA PRESA DE TERRA  Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la
instal·lació de presa de terra, haurà de ser obligatòriament comprovada per l'Instal·lador Autoritzat en el
moment de donar d'alta la instal·lació per a la seva engegada o en funcionament.

 4.8.8 Indicacions i senyalització

A l'exterior de la porta de la sala es posarà un cartell amb la inscripció següent “Sala de màquines. Prohibida
l'entrada a tota persona aliena al servei”.

A l'interior de la sala, en un lloc visible i de manera degudament protegida, hi figurarà:

    • Les instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació en cas que sigui  necessari  (amb senyal
d'alarma i amb un dispositiu de tall ràpid).

    • El nom, l'adreça i  número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la
instal·lació.

      • L’adreça i el número de telèfon del servei de bombers més pròxim, així com el d'emergències mèdiques
i de les dades de contacte del responsable de l'edifici.

      • S'indicaran els llocs d'extinció i extintors més propers.

      • Un plànol amb esquema de principi de la instal·lació.

 4.8.9 Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi

Per les característiques d’ús i emplaçament, els requisits en quant a resistència l’estructura portant serà
R120 i la estabilitat al foc dels paraments EI-120 a excepció de la coberta.  Veure més detall de la justificació
de les mesures de seguretat en cas d’incendi a l’annex 5. Justificació de protecció contra incendis.

La porta d’accés per a manteniments de la sala de calderes a més, segons indicacions de la IT 1.3.4.1.2.2 del
RITE, complirà amb les prescripcions següents:

• L’edifici de la sala de calderes és exterior i disposa d’accés independent

• Serà abatible sobre un eix de gir vertical.

• Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida, de tipus antipànic) (encara que hagi estat tancada
amb clau des de l’exterior).

• Obrirà en el sentit d’evacuació.

A l’interior de la sala de calderes es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B de manera que la part
superior del mateix no quedi a més de 1,7 m d’alçada. Es recomana posar un segon extintor d’eficàcia 89B
(de CO2) al costat del quadre elèctric com a complement.
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Es disposarà  a més d’un rètol  de  “SORTIDA” a  sobre la  porta  d’entrada així  com un rètol  indicatiu de
l’extintor. En els dos casos els rètols seguiran les pautes definides en la norma UNE corresponent, i seran
fotoluminiscents per tal que siguin visibles en cas de fallada del subministrament elèctric.

S’instal·larà una lluminària d’emergència a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

Per  a  evitar  el  retrocés  de  flama  des  de  la  caldera  cap  a  la  sitja,  la  caldera  disposarà  d'un  element
antiretrocés de flama (una vàlvula rotativa o clapeta), a més d'una sonda de temperatura o sprinkler al vis
sense fi d'alimentació. A part d'aquest dispositius que incorpora la caldera, s'instal·larà un sprinkler al vis
sense fi que va cap a la sitja. Amb aquest mínim de tres elements es vol mirar de garantir que no es pugui
produir un retrocés de flama des de la caldera de biomassa cap a la sitja.

Veure més detall al plànol I.06.- Planta contraincendis sitja i sala de calderes de biomassa.

4.9. Sistemes hidràulics de la instal·lació de biomassa i sales tècniques
El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar l’energia
des  del  sistema  generador  a  les  canonades  desparellades  de  la  distribució  de  calor  i  d’aquestes  a  la
subestació per tal de subministrar l’energia a la instal·lació existent.

Aquest circuit primari de la caldera s’executarà segons les indicacions descrites a l’esquema hidràulic (veure
més detall al  plànol I.01. Esquema hidràulic general caldera de biomassa) i segons la disposició en planta
descrita al plànol I.03.- Planta instal·lació hidràulica Sala Caldera de Biomassa.

El material a utilitzar per les canonades de les calderes fins a col·lector de distribució, passant pel dipòsit
d’acumulació, haurà de poder suportar 95ºC. En el cas del projecte es proposa acer inoxidable AISI-316 amb
sistema d’unió per premsat i  juntes d’alta temperatura,  o bé acer negre soldat,  amb diàmetres segons
esquema. No es recomana l’ús de materials polimèrics si no disposen de certificació de durabilitat a 25 anys
dels materials treballant a aquesta temperatura. No obstant, podrà ser un altre material prèvia acceptació
per part dels tècnics municipals i de la direcció facultativa.

Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut present que la velocitat del fluid no superi els 2m/s i que les
pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en els 30mmca/m (al tractar-se d’un
tram curt).

Les  canonades  es  suportaran  mitjançant  abraçadores  isofòniques  o  bé  les  abraçadores  suportaran
l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les canonades cap als suports.

Per prevenir els efectes de cops d’ariet, provocant obertura rapida o tancament d’elements com vàlvules, o
la posada en marxa de bombes, s’han d’instal·lar elements amortidors en els punts propers als elements
que els provoquin, segons la IT 1.3.4.2.

Totes les bombes i vàlvules automàtiques s’han de protegir mitjançant filtres de malla o tela metàl·lica,
situats aigües amunt de l’element a protegir, tal i com s’indica en els plànols.

 4.9.1 Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte

S’instal·laran  les  vàlvules  de  bola  amb  les  dimensions  indicades  a  l’esquema  hidràulic  per  a  poder
independitzar els diferents elements del circuit (aquestes vàlvules podran ser de papallona sempre que la
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seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparació o manteniment; en cap cas
s’usaran per a regular els cabals).

Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a poder garantir un correcte
sentit de circulació.

S’instal·larà  un  filtre  retenidor  de  residus  a  cada  circuit  abans  de  cada  bomba  i  un  altre  abans  del
bescanviador de plaques,  amb tamís d'acer  inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,  amb
cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre retindrà les impureses que pugui contenir l’aigua allargant la
vida dels components del sistema.

Per tal d’assegurar que l’aigua d’entrada a les calderes de biomassa (el retorn) no estigui per sota de 55ºC
(fet que podria provocar condensacions corrosives a les calderes) s’instal·larà una vàlvula motoritzada de
tres vies al retorn de la caldera, la qual anirà governada per la centraleta de control de la mateixa.

També es col·locarà un pressòstat connectat al col·lector de retorn el qual generarà un senyal d’error en cas
que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressòstat anirà connectat al quadre de
control de la instal·lació.

S’instal·laran les sondes de temperatura indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva
baina corresponent. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder veure in-situ el salt
de temperatura que es produeix entre l’anada i el retorn de cada circuit.

 4.9.2 Emplenat del circuit hidràulic

L'alimentació es farà per mitja d’una vàlvula de bola que servira al mateix temps per reposar manual o
automàticament les pèrdues d’aigua. Abans de la vàlvula d’emplenat es disposara d’una vàlvula de retenció i
un  comptador,  precedides  per  un  filtre  de  malla  metàl·lica.  Les  vàlvules  seran  del  tipus  d’esfera,
assentament o cilindre. El diàmetre mínim de les connexions s’elegira d’acord amb la taula següent:

Taula de canonades d’alimentació segons la IT 1.3.4.2.2

Potència tèrmica de la instal·lació
Diàmetre nominal mínim
de la canonada d’alimentació
[mm]

P≤70kW 15

70kW<P≤150kW 20

150kW<P≤400kW 25

400kW<P 32

Taula 12.- Diàmetre canonades alimentació segons RITE

 4.9.3 Sistema de buidat de la instal·lació

Es disposarà de diferents punts de buidats parcials de la instal·lació els quals disposaran d’un diàmetre
mínim de 20 mm i del punt de buidat total, en el punt més baix de la instal·lació, el qual tindrà un diàmetre
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mínim de 20 mm tal i com s’indica a la taula 3.4.2.3 del RITE (veure més detall al  plànol I.01. Esquema
hidràulic General caldera de biomassa). 

Taula de canonades de buidat segons la IT 1.3.4.2.3

Potència tèrmica de la instal·lació
Diàmetre nominal mínim
de la canonada de buidat
[mm] CALOR

P≤70kW 20

70kW<P≤150kW 25

150kW<P≤400kW 32

400kW<P 40

Taula 13.- Diàmetre canonades buidat segons RITE

Com a mínim disposarà de sistema de buidat la caldera i els dipòsits d’inèrcia, a més dels punts baixos de la
instal·lació.

 4.9.4 Sistema de purga de la instal·lació

En els punts alts de la instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre mínim 15 mm
per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al plànol I.01. Esquema hidràulic
General caldera de biomassa) tot i que aquests elements podran variar en funció dels traçats que finalment
es facin). Aquests purgadors disposaran d’aixeta mini o similar per tal de poder-los  tancar un cop purgat el
circuit i evitar problemes derivats de la calç.

 4.9.5 Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques

En  les  tramades  llargues  de  canonades  es  disposaran  els  dispositius  per  a  compensar  les  dilatacions
tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires, canvis de sentit o compensadors directes) d’acord amb
el que estableix  la  norma UNE 100.156.  Aquests  dispositius s’acordaran amb la  Direcció  Facultativa en
funció dels traçats finals.

 4.9.6 Conjunt de seguretat davant sobrepressió

Al costat dels dipòsits d’inèrcia, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla els dipòsits d’inèrcia del circuit (o
directament en una boca dels dipòsits d'inèrcia), s’instal·larà un conjunt de seguretat davant sobrepressió.
Aquest conjunt estarà format per:

    1. Vàlvula de sobrepressió tarada a 3 bars. La seva descàrrega es conduirà a la xarxa de desaiguat i
serà visible.

    2. Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per  a
muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

   3. Connexió per a l’emplenament del circuit.

    4. Vas d’expansió de dimensions i característiques segons esquema hidràulic.

Així mateix la caldera disposarà de la seva pròpia vàlvula de seguretat tarada directament pel fabricant o de
3 bars la qual estarà connectada a la sortida d’impulsió de la caldera (sense cap aixeta entre aquesta vàlvula
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i  la caldera). Els diàmetres de les vàlvules de seguretat seran els descrits a l’esquema o recomanats pel
fabricant.

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal de poder-los
provar.

Es  mantindrà  els  sistemes d'expansió  i  seguretat  existents  els  quals  compensaran  les  dilatacions  de  la
instal·lació secundària actual.

 4.9.7 Sistema d’expansió

Amb l’objectiu d’esmorteir els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per l’escalfament
del  fluid caloportador,  s’instal·larà un vas d’expansió  tancat de dimensions i  volum descrit  a l’esquema
hidràulic, de 10 bar de pressió i temperatura de treball fins a 110ºC, per a tal efecte. El dimensionat del vas
d’expansió s’ha efectuat en base a la norma UNE 100155 (veure annex Càlculs apartat 5 Càlcul dels vasos
d'expansió ). Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior. Veure més detall
de la seva ubicació al plànol I.01. Esquema hidràulic General caldera de biomassa.

 4.9.8 Bombes de circulació

Per a la circulació de l’aigua calenta pel circuit primari de les calderes i pel circuit de la xarxa de calor,
s’instal·laran bombes de cabal  variable (o amb variador) a part de les existents en el circuit secundari.
Aquest tipus de bomba ajusta el cabal en funció de les necessitats de demanda, essent molt més eficient
que les bombes estàndard i reduint considerablement les despeses de funcionament del sistema.

Més concretament s’instal·laran les bombes circuladores per al cabal i alçada manomètrica descrites a la
Taula 4, amb regulació electrònica integrada, classe d'eficiència energètica A, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v), entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat, apta per a
temperatures  des  de  -10  fins  110°C;  amb  pantalla  gràfica  integrada  per  a  la  indicació  de  l'estat  de
funcionament.

BOMBES Cabal (m3/h) Potència
(kW)

Pèrdua càrrega (m)

Bomba elevació T caldera 14,22 330 1,14
Bomba caldera gasoil 1 7,33 170 2,90
Bomba caldera gasoil 2 5,39 125 1,84
Bomba circuit escola+pavelló (2 unitat) 15,09 350 19,18
Bomba circuit escola adults 5,17 120 1,90

Taula 14: Característiques bombes de la biomassa i xarxa de calor.

La bomba del circuit escola i pavelló, així com la bomba del circuit de l’escola d’adults serà duplicada per tal
d’assegurar que en cas de fallada de la bomba no quedin aquests edificis sense subministrament.

La bomba de la caldera de biomassa serà subministrada pel fabricant, juntament amb la vàlvula 3 vies amb
el conjunt d’elevació de temperatura de retorn. Les bombes dels circuits de la xarxa de calor, serà la que
garantirà el correcte funcionament del bescanviador de plaques amb la regulació electrònica del cabal de la
xarxa en funció de les temperatures de treball. 

S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba per a poder veure la caiguda de pressió. En cas que
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aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres.

 4.9.9  Aïllament canonades

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales tècniques (la qual es considera local no
calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT 1.2.4.2. del RITE, aquestes canonades
hauran d’estar aïllades.

L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el qual es parteix
dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb conductivitat tèrmica
a 10ºC de 0,04 W/(mK), l'indicat al plànol I.01. Esquema hidràulic General caldera de biomassa.

Es prestarà especial atenció a que les canonades que discorrin per l’exterior disposin, a més dels gruixos
indicats  per  a  aquest  fet,  de  protecció  contra  la  radiació  ultraviolada mitjançant  protecció  d’alumini  o
sistema equivalent.

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)
40...60 >60...100 >100...180

D≤35 25 25 30
35<D≤60 30 30 40
60<D≤90 30 30 40
90<D≤140 30 40 50
140<D 35 40 50

Taula 15: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior d’edificis (taula
1.2.4.2.1)

Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin per l’exterior s’aïllaran amb un aïllament
tubular flexible d’espessor segons s’indica a la taula següent. 

Diàmetre exterior (mm) Temperatura màxima del fluid (ºC)
40...60 >60...100 >100...180

D≤35 35 35 40
35<D≤60 40 40 50
60<D≤90 40 40 50
90<D≤140 40 50 60
140<D 45 50 60

Taula 16: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’exterior d’edificis (taula
1.2.4.2.2)

Així mateix tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor equivalent a la
de la canonada en qüestió.

Pels dipòsits d’inèrcia s’exigirà que l’espessor mínim d’aïllament sigui igual o superior a 40mm (igual al de
canonada de més de 140mm de diàmetre).

S'han  indicat  els  aïllaments  de  canonades  en  el  plànol  I.01  .  Esquema  Hidràulic  General  caldera  de
biomassa.
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 4.9.10 Dipòsits d’inèrcia

Amb l’objectiu de donar certa histèresi al funcionament de la caldera de biomassa respecte als sistemes de
consum, i sobretot amb l’objectiu de poder atenuar els pics de potència de la instal·lació, la caldera de
biomassa es connectarà en un sistema d'inèrcia format per dos acumuladors de 5000 litres (  10.000litres)
situats dins de la sala de calderes.

Les característiques dels dos dipòsits d’inèrcia s’adjunten a continuació:

Dipòsit d’inèrcia
Model VOLTER5000 o equivalent
Volum acumulació 2 unitats de 5000litres
Tipus Estàndard
Diàmetre 1800mm
Alçada 2879m
Material Acer al carboni
Aïllament 100mm  de Poliuretà flexible de densitat 20kg/m3

Boques  4 boques de 3", 2 boques de 1/2" per sondes, purgat superior i inferior 
1"

Pressió Màxima 4 bar
altres Temperatura 95ºC

Taula 17: Dades dipòsit d’inèrcia

4.10. Connexió amb les instal·lacions existents

Per  la  interconnexió  entre  la  sala  de  calderes  de  biomassa  i  les  sales  de  l’Escola  Picots  i  Pavelló,
s’instal.laran  canonades  soterrades,  preaïllades  de  polietilè  d’alta  densitat  reticulat  PEX,  amb  barrera
antidifusió d’oxigen EVOH, preaïllades amb escuma de PEX i  amb una coberta corrugada protectora de
PEHD, amb temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima de 6 bar. 

Figura 10.- Canonada preaïllada doble (font: Terrendis)

El  material  de  les  canonades pot ser  modificat de comú acord amb la direcció facultativa i  els  tècnics
municipals.

Els materials plàstics acostumen a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada i, per
tant,  és  important  que  la  canonada  disposi  de  barrera  antidifusió  d’oxigen  degut  a  que  genera  molts
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problemes de corrosió en els components de la instal·lació. 

La xarxa de calor serà parcialment soterrada i parcialment vista (per interior del passadís del soterrani del
pavelló). Aquesta canonada soterrada partirà de la sala de calderes de biomassa fins a arribar al vial de
serveis de forma perpendicular i en aquest punt es farà una derivació. Un ramal anirà cap a l’Escola, el qual
discorrerà a una vora del vial de serveis fins a l’alçada de la porta de la sala de calderes de l’escola. L’altre
ramal, anirà pel vial cap al pavelló, fins a la rampa d’accés; en aquest punt discorrerà paral·lel a la rampa per
la zona enjardinada sota sauló fins a l’alçada de la porta d’accés al pavelló; en aquest punt travessarà per
sota del paviment de formigó de la rampa (perpendicular a la mateixa) i entrarà al sostre del passadís de la
planta soterrani del pavelló. Aquest últim tram serà vist per i entrarà a la sala de calderes. 

En la mateixa rasa per on discorrerà la canonada preaïllada s’instal·laran dos tubs corrugats elèctrics de
63mm de diàmetre, per a poder passar els cables de control de la xarxa i un de previsió. Els tubs elèctrics
tindran una arqueta cada 40m o canvi brusc de direcció.

La tramada vista serà del mateix material que les canonades interiors de les saltes tècniques ( AISI-316 amb
sistema d’unió per premsat) i disposarà del corresponent aïllament tèrmic (segons indicacions dels plànols). 

Les  canonades  es  suportaran  mitjançant  abraçadores  isofòniques  o  bé  les  abraçadores  suportaran
l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les canonades cap als suports.
Disposaran d’aïllament de 40mm (en trams exteriors) i 30mm (en interiors) i aniran acompanyats d'un tub
de gris dur de 40 pel cablejat elèctric i de 32 pel de control. Els tubs aniran collats i correctament pentinats.

En  les  tramades  llargues  de  canonades  es  disposaran  de  dispositius  per  a  compensar  les  dilatacions
tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o compensadors directes).

 4.10.1 Subestacions

Bescanviadors de plaques

Per tal de poder independitzar el circuit primari de la xarxa de calor dels circuits secundaris de consum del
diferents edificis  i  sales,  s’instal·larà a les  subestacions  de bescanvi  un bescanviador de plaques d’acer
inoxidable AISI-316 amb juntes de NBR Nitrilo amb les dimensions i característiques descrites a l’annex 1.-
Annex de càlculs. Aquests bescanviadors de plaques, tant si són muntats «in situ» com si formen part d’un
kit  premuntat  es  dissenyaran  per  a  una  temperatura  de  primari  de  80/60  (entrada-sortida)  i  una
temperatura  de secundari  de  55/75  (entrada-sortida),  amb una  pèrdua de càrrega màxima de 2mca a
secundari i amb les potències resumides a la taula següent:

P (kW) Cabal (m3/h) Temp.
Primari(ºC)

Temp.
Secundari(ºC)

Pèrdua càrrega
màx. (mca)

Escola adults 144 5,2 80/60 55/75 2

Escola Els Picots 180 6,47 80/60 55/75 2

Pavelló municipal 240 8,62 80/60 55/75 2
Taula 14: Potències bescanviadors de plaques
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 4.10.2 Vàlvules reguladores de cabal

Per tal de facilitar l’equilibrat de la distribució d’aigua per la xarxa de calor amb la canonada soterrada i
assegurar que tots els bescanviadors reben el cabal necessari per al seu bon funcionament, es disposa de
vàlvules reguladores de cabal. 

Cada una de les vàlvules de la xarxa estarà tarada al cabal nominal pel qual s’ha calculat el primari del
bescanviador, i es podrà reduir el cabal segons demanda del circuit secundari.  

Bescanviador Cabal regulació
[l/h]

Vàlvula Pèrdua càrrega
[mca]

Escola adults 5.172 Pettinaroli 83 HPR1 1 ½” 3,5

Escola Els Picots 6.466 Pettinaroli 83 HPR1 1 ½” 3,5

Pavelló municipal 8.621 Pettinaroli 83 HPR1 1 ½” 3,5
Taula 15: Vàlvules d’equilibrat

4.11. Sistema d’evacuació dels productes de la combustió a la sala de 
calderes.

 4.11.1 Sistema d’evacuació de fums

Per al disseny de la xemeneia així com per a la seva instal·lació s'ha tingut en compte la norma UNE-EN
123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies.

L'evacuació dels productes de la combustió es realitzarà per la coberta de la sala de calderes, veure més
detall al plànol I.07.- Planta instal·lacions ventilació i xemeneia. 

La xemeneia haurà de sortir per coberta i  sobrepassar-la  i  segons la  situació de la  sala de calderes es
compleix amb les distàncies de 20m a edificis veïns que indica la norma.

Els conductes i accessoris de la xemeneia seran d'acer inoxidable AISI-316L interior i exterior AISI 304, de
doble paret aïllada per tal de resistir bé l'acció agressiva dels productes de combustió i a la temperatura. El
diàmetre de les xemeneies serà l’indicat en l'annex 1 càlculs. El material emprat serà d'acord a la norma
UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2. 

Es disposarà d’una T a la base del tram vertical on hi haurà un registre per a poder eliminar les restes sòlides
i condensats amb un maneguet a on es podrà connectar un tub de drenatge de diàmetre mínim 20mm.
Aquest tub de drenatge que permetrà recollir l’aigua de pluja i condensació es conduirà fins al desaiguat de
la sala de calderes o recipient per a tal ús. Es disposarà d’una T amb un element limitador de tiratge.

Així mateix es disposarà d’un tram de presa de mesures o «de medi ambient» amb orifici circular per a la
introducció d’instruments necessaris per a les mostres i mesures de la qualitat dels fums de combustió.
Aquest orifici serà de 4’’ i de 100mm de llargada amb la corresponent tapa.  Aquest s’instal··larà intentant
mantenir el fluxe el més laminar possible dins les limitacions de la longitud i geometria de la xemeneia i de
manera que sigui accessible per a poder posar els equips de mesura (veure plànol I.06.- Planta instal·lacions
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ventilació i xemeneia).

El disseny del diàmetre mínim s’ha fet per a garantir un tiratge mínim de 5Pa (que demana el fabricant) i
s’instal·larà una T amb un limitador de tiratge per a poder limitar el tiratge màxim segons les indicacions del
fabricant.

A nivell  estatal, no hi ha cap normativa que limiti l’emissió per calderes de biomassa de potència mitja
específicament. 

A  nivell  europeu,  existeix  la  UNE-EN  303-5:2013  Calderas  de  calefacción  Parte  5  que  limita  aquestes
emissions. Aquests límits són els que s’observen a la següent taula:

Potència nominal
(kW)

CO
(mg/m3 en 10% O2)

OGC (Carbó Orgànic
Gasós)

(mg/m3 en 10% O2)

Partícules
(mg/m3 en 10% O2)

Entre 300 i 500 / Classe 5 500 20 40
Taula 18: Límits d’emissió segons UNE-EN 303-5:2013 

 4.11.2 Cendres

Les  instal·lacions  de  biomassa,  a  més  del  fum,  tenen  com  a  producte  de  la  combustió  les  cendres
(normalment inferior al 1,5-2% del consum de combustible). Les mateixes calderes es subministraran amb
un  sistema  automàtic  de  recollida  de  les  cendres  provinents  de  la  combustió  i  de  la  neteja  dels
bescanviadors el qual mitjançant un sistema de vis sens fi la transportarà fins a l’interior del corresponent
dipòsit de cendres de la caldera.

Cal destacar que aquesta cendra, si prové de la combustió de biocombustibles provinents de restes forestals
i agrícoles (o industrials de serralleries quan no han estat tractats químicament) pot ser tractat com a residu
no especial segons la classificació europea del catàleg de residus. Cal tenir especial atenció a la temperatura
de les mateixes en el moment de l’extracció.

Així mateix entrarà dins les tasques de seguiment habitual anar retirant i buidant aquestes cendres. 

4.12. Sistema de tractament d’aigua
El fluid que es farà circular per l’interior de la xarxa de distribució de calor serà aigua tractada. La qualitat de
l’aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa, generant (en el cas d’aigua no tractada) problemes de
corrosió, incrustacions, reducció de la secció de pas, obstrucció dels bescanviadors reduint-ne el rendiment
o el desgast de materials pel transport de partícules.

S’omplirà la instal·lació amb aigua descalcificada i filtrada per a poder reduir els problemes de calcificacions
i corrosions produïdes per la calç. Per fer-ho s’instal·larà un descalcificador a la sala de calderes de biomassa
per a poder tractar tota l’aigua d’aportació.

Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula següent:

Paràmetre Valor
Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-150
pH 9,5-10
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Oxigen (mg/l) <0,02
Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 19: Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

4.13. Proposta de sistema de control
S’instal·larà  un  nou  sistema  de  control  que  permeti  una  regulació  del  funcionament  de  la  caldera  de
biomassa i la càrrega del dipòsit d'inèrcia, i la xarxa de calor en funció dels horaris d’ocupació dels diferents
equipaments i de la demanda dels edificis. 

S’instal·laran comptadors de calories per la caldera de biomassa per dur a terme una gestió energètica de la
instal·lació i a cada una de les subestacions de bescanvi dels diferents edificis.

El sistema de control s’instal·larà en diversos quadres elèctrics per a aquesta funció, on s’instal·laran els
mòduls de captació, actuació, regulació i automatització. En aquests quadres s’hi connectaran els senyals de
control de les calderes de suport o emergència, bombes, actuacions, sondes de temperatura i comptadors
de calories. Aquests quadres de telecontrol es connectaran a un mòdem 4G amb xarxa independent de la
de l’escola, fet que permetrà accedir a l’aplicació a través de qualsevol ordinador amb accés a internet via
un codi d’accés.

A banda, es comunicaran les dades energètiques amb el sistema SENTILO de la Diputació de Barcelona
(veure annex corresponent)

 4.13.1 Comptabilització de consums

D’acord amb la IT 1.2.4.4 del RITE, s’instal·larà un comptador d’energia tèrmica generada a la sortida de la
caldera. D’aquesta forma es coneixerà l'energia tèrmica total subministrada per la caldera de biomassa a la
instal·lació. S’instal·larà a més un comptador d’energia tèrmic per a cada caldera de gasoil de suport.

També s’instal·larà un comptador d’energia elèctrica per visualitzar i registrar el consum elèctric de la sala
de calderes de biomassa i la sitja.

Per conèixer el consum de biomassa, aquest es realitzarà a partir del registre de les descàrregues realitzades
i la humitat i poder calorífic de la biomassa subministrada. 

Amb la mesura de l’energia generada o entregada, amb la mesura de l’energia consumida (en forma de
biomassa i en forma d’electricitat) es podrà realitzar el balanç energètic de l’actuació.

S'instal·larà un comptador d'aigua per tal de poder controlar les aportacions d'aigua al sistema.

S'instal·larà també un comptador d'energia al secundari de cada bescanviador per tal de diferenciar els
consums energètics i poder realitzar la telemesura i corresponent repartició de costos.

Comptadors d’energia 

Caldera de biomassa Comptador de fins a 15 m3/h amb connectivitat MODBUS

Caldera de gasoil 1 Comptador de fins a 10 m3/h amb connectivitat MODBUS
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Caldera de gasoil 2 Comptador de fins a 10 m3/h amb connectivitat MODBUS

Escola adults Comptador de fins a 6 m3/h amb connectivitat MODBUS

Escola Els Picots Comptador de fins a 10 m3/h amb connectivitat MODBUS

Pavelló municipal Comptador de fins a 10 m3/h amb connectivitat MODBUS

 4.13.2 Sistema de control de la instal·lació

Com s’ha comentat, s’instal·larà un sistema de control domòtic, tipus LOXONE o equivalent, que permeti
una regulació del funcionament de la xarxa de distribució de calor, en funció dels horaris d’ocupació o de la
demanda dels edificis, així mateix via modbus aquest sistema ha de poder-se comunicar amb la caldera per
tal de poder conèixer estats de funcionament, temperatures i incidències. 

S’instal·laran comptadors de calories a la caldera de biomassa, a les de suport i als secundaris de cada
subestació de bescanvi per dur a terme una gestió energètica de la instal·lació, i aquests  comptadors, així
com l’elèctric, hauran de disposar també de comunicació modbus per tal de poder rebre dades de consum
energètic, potència i temperatures.

El  sistema  de  control  s’instal·larà  en  diversos  quadres  elèctrics  de  superfície  amb  IP65,  ubicats  a  les
diferents sales tècniques dels edificis i a la sala de calderes de biomassa. En aquest quadres s’instal·laran els
mòduls  de  captació,  actuació,  regulació  i  automatització,  així  com  els  transformadors,  relés  i  demés
elements necessaris per a poder realitzar l’actuació. 

El sistema de control es connectarà a la xarxa de internet mitjançant modem 4G instal·lat a la sala de la
caldera de biomassa o lloc equivalent.

El sistema de control proposat serà tipus domòtic, Loxone o similar,  i haurà de permetre la: 

    • Regulació i monitorització de la càrrega del dipòsit d’inèrcia mitjançant dues consignes i dues sondes de
referència  (temperatura  superior  i  inferior)  i  possibilitat  de  programació horària  (aquesta  funció  la  pot
realitzar la caldera).

    • Engegada de la caldera de biomassa (o generació de demanda per la caldera) quan es detecti que hi ha
necessitat d’escalfar el dipòsit d’inèrcia (aquesta actuació la pot realitzar la caldera).

    • Engegada de les bombes circuladores de la xarxa de calor quan hi hagi demanda a alguna de les sales ,
amb capacitat de regulació del cabal en funció del salt de temperatura mitjançant una entrada 0-10V.

   • regulació de l’alternança de les bombes parelles per a igualar les hores de funcionament i canvi de
bomba en cas de recepció d’alarma.

    • Regulació de les barrejadores dels circuits de xarxa per a poder regular la temperatura d’impulsió en
base a una consigna limitant la temperatura d’impulsió de la xarxa per sota de 85ºC per no malmetre les
canonades polimèriques.

     • Recepció de la demanda dels circuits interiors de tots els edificis per a poder activar els elements de la
xarxa. 

     • Obertura dels capçals de les vàlvules d’equilibrat dinàmic (0-10VDC) quan hi hagi demanda a l’edifici,
adaptant el cabal en funció de la consigna de temperatura al secundari de la subestació de bescanvi. 
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    • Engegada de les calderes de suport (calderes de gasoil de la sala de biomassa) i bombes, permetent tres
escenaris: 

      1.- Funcionament habitual amb energia biomassa.

      2.- Funcionament de la caldera de suport (en cas d’emergència o aturada per manteniment).

    3.-  Actuació  de la  caldera  de  suport  per  funció  periòdica  programada (1  cop  setmana  durant  15  
minuts).

Aquesta  engegada  de  suport  es  realitzarà  en  cas  que  el  control  detecti una  fallada  en  el  sistema  de
biomassa o bé que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipòsit d'inèrcia i/o col·lector i el sistema
necessiti recolzament .

    • Regulació i gestió del control del sistema solar tèrmic del Pavelló (engegada de les bombes dels panells
en base a diferencial tèrmic amb histèresis entre el dipòsit acumulador i les plaques, activació dels sistemes
de dissipació en cas de sobretemperatura, activació de sistema d’homogeneïtzació i xoc antilegionel·la si és
el cas.

    • Engegada de la bomba del dipòsit de suport d’ACS del Pavelló en base a la sonda de temperatura del
acumulador  d’ACS  amb  temperatures  variables  segons  control  horari  i  setmanal.  Amb  possibilitat  de
programar xoc tèrmic puntual o horari periòdic.

    • Haurà de permetre visualitzar l’estat i fer el comptatge de les hores de funcionament de les calderes de
suport.

  • Engegada de bombes circuladores de la xarxa en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura
mínima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobretemperatura de caldera.

    • Recollida i comunicació de:

        -  Senyal  d’alarma  de  la  caldera  de  biomassa  (en  base  a  un  contacte  de  lliure  potencial  que  
disposa la mateixa) o comunicació Modbus.

- Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari (amb el pressòstat que s’instal·larà).

- Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic als secundaria o de consum de les sales (amb els
pressòstats que s’instal·laran).

        - Alarma per caiguda del sistema elèctric (cal que el control disposi de SAI per a poder comunicar
aquest error)

        - Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia

        - Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor

        - Alarma per fallada en la encesa de la caldera de suport

- Alarma en cas d’incendi a la sitja

    •  Monitoratge  en  temps  real  i  registre  històric  de  les  temperatures  de  totes  les  sondes,  però
especialment:

- Temperatura superior i inferior dipòsit d'inèrcia

- Temperatura exterior
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        - Temperatures d'impulsió i retorn de la xarxa de calor

        - Temperatures d’impulsió i retorn del primari i secundari de cada bescanviador

        - Temperatura de les calderes de suport i de biomassa

- Temperatura ambient i d’ACS de la sala2

        - Alarmes produïdes

        - Actuació de les bombes i elements

         - Consums (Energia acumulada i potència instantània dels comptadors d’energia)

    • Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptador d’energia) i de l’energia elèctrica consumida
per la caldera.

    • Enviament de missatge a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una incidència.

    • Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.

    • Actuació manual de cada un dels elements de la instal·lació.

  • Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic, usuari    mantenidor i
usuari administrador.

    • Possibilitat de ser ampliat per a incorporar els circuits interiors.

   • Generació i enviament d’estadístiques periòdiques, d’informes i balanços que permetin avaluar el grau
d’eficiència energètica i proposar mesures d’estalvi energètic.

    • Enviament dades a SENTILO (segons requeriments de la Diputació, veure annexe)

El sistema de control inclourà els PLCs domòtics de control amb connexió a internet, extensions, mòduls
sondes, mòduls de comunicació modbus, sensors de temperatura, relés per a l'actuació, transformadors, un
SAI 450VA per cada edifici, armaris de superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales,
cablejat i demés elements necessaris per al correcte muntatge i funcionament. Posada en marxa, redacció
del manual de funcionament i formació als usuaris.

Veure més detall a la taula d’entrades i sortides següent.

SALA CALDERES BIOMASSA
Codi Descripció Tipus
01.01.01 Fallada pressió Entrada digital
01.01.02 Fallada elèctrica Entrada digital
01.01.03 Alarma incendis caldera Biomassa Entrada digital
01.01.04 Alarma general caldera Biomassa Entrada digital
01.01.05 Error bomba circuit sales de calderes escola d’adults Entrada digital
01.01.06 Error bomba 1 circuit xarxa de calor (escola i pavelló) Entrada digital
01.01.07 Error bomba 2 circuit xarxa de calor (escola i pavelló) Entrada digital

01.02.01 Tº Exterior (Sonda ambient) Entrada analògica
01.02.04 Tº Impulsió bomba circuit sales de calderes escola (Sonda immersió) Entrada analògica
01.02.05 Tº Retorn bomba circuit sales de calderes escola (Sonda immersió) Entrada analògica
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01.02.06 Tº superior dipòsit inèrcia (Sonda immersió) Entrada analògica
01.02.07 Tº inferior dipòsit inèrcia (Sonda immersió) Entrada analògica

01.03.01 Sirena incendis Sortida digital
01.03.02 On Bomba circulació circuits sales de calderes escola d’adults Sortida digital
01.03.03 On Bomba circulació 1 circuit xarxa de calor (escola i pavelló) Sortida digital
01.03.04 On Bomba circulació 2 circuit xarxa de calor (escola i pavelló) Sortida digital
01.03.05 Engegada cremador caldera gasoil 1 Sortida digital
01.03.06 Engegada cremador caldera gasoil 2 Sortida digital
01.03.07 On bomba caldera gasoil 1 Sortida digital
01.03.08 On bomba caldera gasoil 2 Sortida digital

01.04.01 (0-10V) Velocitat bomba circulació circuit sales de calderes escola 
d’adults

Sortida analògica

01.04.02 (0-10V) Vàlvula 3 vies circuit sales de calderes escola d’adults Sortida analògica

01.04.03 (0-10V) Velocitat bomba circulació circuit xarxa de calor (escola i 
pavelló) Sortida analògica

01.04.04 (0-10V) Vàlvula 3 vies circuit xarxa de calor (escola i pavelló) Sortida analògica
01.04.05 (0-10V) Velocitat bomba circulació caldera gasoil 1 Sortida analògica
01.04.06 (0-10V) Vàlvula 3 vies caldera gasoil 1 Sortida analògica
01.04.07 (0-10V) Velocitat bomba circulació caldera gasoil 2 Sortida analògica
01.04.08 (0-10V) Vàlvula 3 vies caldera gasoil 2 Sortida analògica
 
01.05.01 Modbus RTU – Comptador energia caldera Biomassa (Esclau) Comunicacions
01.05.02 Modbus IP – Caldera biomassa (Esclau) Comunicacions
01.05.03 Modbus RTU – Comptador energia caldera gasoil 1 (Esclau) Comunicacions
01.05.04 Modbus RTU – Comptador energia caldera gasoil 1 (Esclau) Comunicacions

SALA CALDERES ESCOLA ADULTS
Codi Descripció Tipus
02.01.01 Demanda Circuit clima Entrada digital
02.01.04 Demanda ACS Entrada digital

02.02.01 Tº Impulsió primari Bescanviador sala1 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.02 Tº Retorn primari Bescanviador sala1 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.03 Tº Col·lector Impulsió sala1 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.04 Tº Col·lector Impulsió sala1 (Sonda immersió) Entrada analògica

02.03.01 Obertura vàlvula equilibrat bescanviador sala 1 Sortida digital

02.05.01 Modbus RTU – Comptador energia sala1 (Esclau) Comunicacions
02.05.02 Modbus RTU – Tº impulsió secundari bescanviador sala 1 Comunicacions
02.05.03 Modbus RTU – Tº retorn secundari bescanviador sala 1 Comunicacions
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SALA CALDERES CEIP ELS PICOTS
Codi Descripció Tipus
03.01.01 Demanda ACS Entrada digital
03.01.02 Demanda climatització 1 Entrada digital
03.01.03 Demanda climatització 2 Entrada digital

02.02.01 Tº Impulsió primari Bescanviador sala2 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.02 Tº Retorn primari Bescanviador sala2 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.03 Tº Col·lector Impulsió sala2 (Sonda immersió) Entrada analògica
02.02.04 Tº Col·lector Impulsió sala2 (Sonda immersió) Entrada analògica

02.03.01 Obertura vàlvula equilibrat bescanviador sala 2 Sortida digital

02.05.01 Modbus RTU – Comptador energia sala2 (Esclau) Comunicacions
02.05.02 Modbus RTU – Tº impulsió secundari bescanviador sala 2 Comunicacions
02.05.03 Modbus RTU – Tº retorn secundari bescanviador sala 2 Comunicacions

SALA CALDERES PAVELLÓ
Codi Descripció Tipus
03.01.01 Demanda ACS Entrada digital
03.01.02 Demanda climatització 1 Entrada digital
03.01.03 Demanda climatització 2 Entrada digital

03.02.01 Tº Dipòsit acumulador ACS (Sonda immersió) Entrada analògica
03.02.02 Tº Dipòsit acumulador ACS  solar (Sonda immersió) Entrada analògica
03.02.03 Tº Col.lector plaques solars Entrada analògica
03.02.04 Tº Impulsió primari Bescanviador sala3 (Sonda immersió) Entrada analògica
03.02.05 Tº Retorn primari Bescanviador sala3 (Sonda immersió) Entrada analògica
03.02.06 Tº Col·lector impulsió sala3 (Sonda immersió) Entrada analògica
03.02.07 Tº Col·lector retorn sala3 (Sonda immersió) Entrada analògica

03.03.01 On bomba solar Sortida digital
03.03.02 Obertura EV solar homogeneïtzació dipòsit ACS/solar Sortida digital
03.03.03 Engegada aerotermo dissipació plaques Sortida digital
03.03.04 Obertura vàlvula equilibrat bescanviador sala 3 Sortida digital

03.05.01 Modbus RTU – Comptador energia sala3(Esclau) Comunicacions
02.05.02 Modbus RTU – Tº impulsió secundari bescanviador sala 2 Comunicacions
02.05.03 Modbus RTU – Tº retorn secundari bescanviador sala 2 Comunicacions

41

 



 4.13.3 Sistema de control de la caldera

La caldera de biomassa portarà incorporat un sistema de control el qual permetrà regular els diferents
actuadors  interns  de  la  mateixa  (alimentació  de  combustible,  alimentació  d’aire  primari  i  secundari,
extracció fums i cendres, neteja, velocitat extractor de fums,etc) per a poder obtenir la màxima eficiència
energètica de la mateixa. Així mateix aquest quadre de control permetrà aturar la caldera en cas de buidat
del circuit hidràulic (el qual serà detectat per un pressòstat el qual anirà connectat al quadre) i permetrà
regular el sistema d’elevació de temperatura de retorn. També disposarà de dues sondes de temperatura al
dipòsit que li permetran adaptar el seu funcionament a la temperatura del mateix.

El  quadre  de  regulació  de  la  caldera  disposarà  d’una  sortida  d’error  la  qual  es  pot  usar  per  a  poder
comunicar-ho amb el sistema de control proposat a l’apartat anterior.

Així mateix la caldera haurà de disposar de connexió al sistema de control via Modbus (ja sigui TCP/IP o
RTU)  i  haurà  de  tenir  la  possibilitat  de  connectar-se  via  mòdem  a  Internet  o  via  SMS  per  a  poder
monitoritzar el seu funcionament i les seves alarmes.
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4.14. Justificació del compliment de la normativa aplicable

 4.14.1 Seguretat estructural

Per la naturalesa del projecte, es compleixen les consideracions del CTE DB SE.

 4.14.2 Seguretat en cas d'incendi

Es  compliran  amb  les  prescripcions  descrites  en  el  CTE-DB-SI.  Veure  més  detall  de  la  justificació  del
compliment del mateix a l’Annex 5.- Justificació compliment protecció contra incendis.

 4.14.3 Salubritat

Per la naturalesa de l’edifici no li seran d’aplicació els documents HS2, HS3, HS4 i HS5.

 4.14.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat

Els requisits  bàsics  de Seguretat  d’ús  no estan destinats als  elements  de l’edifici  l’ús  dels  quals  estigui
reservat a personal especialitzat de manteniment (com és el cas de les sales tècniques o de la sitja i sala de
calderes de biomassa), a excepció d’aspectes molt concrets que es valoren a continuació i a altres aspectes
que voluntàriament es creuen apropiats de complir. 

En aquest sentit els aspectes que es contemplen en el present projecte respecte al Document Bàsic de
Seguretat d’utilització i accessibilitat Són els següents:

• SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes

Pel fet d’estar tota la zona de la sala de calderes i sitja restringida a l’accés de personal no autoritzat, no
caldrà preveure els aspectes descrits en aquest document. 

• SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'enganxades

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la sala de calderes. 

• SUA 3 Seguretat davant el risc de quedar tancat

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, per prescripció de RITE la porta de la sala
de calderes disposarà de pany d’obertura fàcil des de dins fins i tot en cas de tancar-se la porta amb pany.

• SUA 4 Seguretat davant del risc causat per una il·luminació inadequada.

A la sala de calderes es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, complint els
nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4. Els nivells
mínims d'il·luminació seran els següents: 

Zona/tipus Paràmetre Valor

Sala de calderes
Zona de pas

Luminància mínima [lux] 100
factor d'uniformitat mitjà fu ≥ 40%

Emergència interior Luminància mínima [lux] 5
Taula 20: Valors luminació segons DB SU 4
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• SUA 5 Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació.

• SUA 6 Seguretat davant del risc d'ofegament

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, es realitzarà un protocol d'actuació per a
l'entrada a la sitja de biomassa per assegurar-ne la correcta ventilació i seguretat del personal que hi hagi de
treballar.

• SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Es realitzaran les descàrregues en moments en els que no
hi hagi alumnes entrant i  sortint de l’escola. Així  mateix es recomana senyalitzar la zona de descàrrega
d’estella per tal que els alumnes i usuaris del centre en tinguin coneixement del risc.

• SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp 

El risc d'electrocució i  incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SUA 8.
Segons aquest DB, l’edifici principal de l’escola a on es construeix de forma adossada la sala de calderes i la
sitja, la freqüència d’impactes és superior al risc admissible i incorpora una instal·lació de parallamps. 

• SUA 9 Accessibilitat

Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la caldera de biomassa i sitja.

 4.14.5 Protecció contra el soroll

Pel que respecta a la generació de soroll per part de la caldera de biomassa, es complirà les indicacions
mostrades al DB-HR del CTE, especialment pel que fa a vibracions. 

 4.14.6 Estalvi d'energia

Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat a l’apartat 

4.15. Proves i condicions per a la recepció de les instal·lacions tèrmiques 

La  recepció  en  obra  d’equips  i  material,  així  com controls  d’entrega,  execució  i  instal·lació  acabada es
realitzaran segons el plec de condicions generals i tècniques.

Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuació.

Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol IV del RITE.

El control de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol IV del RITE.

El control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del RITE.

Pel que fa a la recepció de l’obra civil associada a la construcció de l’edifici auxiliar i rasa, es seguiran els
criteris prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de materials.
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 5 NORMATIVA APLICABLE
5.1. Normativa general

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

 Codi Tècnic de l’Edificació. RD 732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el Codi Tècnic
de l’Edificació, aprovat per reial decret 314/2006 del 17 de març.

5.2. Normativa estatal
 Reial Decret 178/2021, de 23 de març amb el que modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de

juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els  Edificis  (RITE)  i  les seves
Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions
tèrmiques dels edificis.

 Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per a
la prevenció i control de la legionel·losi.

5.3. Normativa autonòmica
 Llei  9/2014,  del  31 de juliol,  de la  seguretat  industrial  dels  establiments,  les  instal·lacions i  els

productes.

 Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional
per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

 Instrucció  5/2008,  de  la  secretaria  d’indústria  i  empresa,  que  aprova  els  models  normalitzats
d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

 Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de
complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions  tèrmiques  en  els  edificis  en  relació  al  CTE  i  al  Decret  21/2006  sobre  criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

 Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre
els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a
la prevenció de la legionel·losi.

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losi.

 Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les
entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).
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5.4. Normes UNE que cal considerar
 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que

utilitzen combustibles gasosos.

 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en
instal·lacions.

 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.

 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.

 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.

 EN  13779:2005  Ventilació  d’edificis  no  residencials.  Requisits  de  prestacions  dels  sistemes  de
ventilació i condicionament de recintes.

 Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

 UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para combustibles sólidos,
de  carga  manual  y  automàtica  y  potencial  útil  nominal  hasta  500kW.  Terminología,  requisitos,
ensayos y marcado.

 UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies

5.5. Contra Incendis
 Reial Decret  732/2019, de 20 de desembre, amb el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació,

aprovat  per  reial  decret  314/2006  del  17  de  març.  DB  SI-Seguretat  en  cas  d’incendi,  DB  SU-
Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i correccions d’errors. 

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,  pel que s'aprova el Reglament de Seguretat Contra
Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció d'errors en
BOE 55, de 5 de març de 2005. 

 Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008,  per el que es modifica el Real Decret 312/2005 pel qual
s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les
seves propietats de reacció i de resistència davant del foc

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

5.6. Paràmetres ambientals, soroll i vibracions
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.

 Ponència Ambiental, de 22 de març de 2011, de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

 Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la Contaminació acústica
(DOGC 3675, del 11/07/2002).
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 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

 Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

 Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació.

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
Protecció de l'Ambient Atmosfèric

5.7. Instal·lacions Elèctriques
 Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost

 Instruccions tècniques complementàries ITC BT 

 Normes UNE descrites.

5.8. Seguretat i Salut
 Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada per la Llei

54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals)

 RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.

5.9. Altres normes
 Pla General d'Ordenació Urbana.

 Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
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 6 PLANIFICACIÓ

Per  a  poder  iniciar  les  actuacions  caldrà  que  aquestes  estiguin  adjudicades  i  que  s’hagin  concedit  els
permisos municipals corresponents.

La durada estimada de les actuacions serà d'aproximadament 8 mesos en funció dels recursos humans que
es destinin.

Especialment per  a l’execució  de les rases,  muntatge de la  sala  tècnica  i  sitja  i  actuacions exteriors  es
recomana, prendre especial atenció a les mesures de protecció de les zones de treball i al tancament dels
espais de treball per a evitar riscos, així com a la interferència dels treballs amb els serveis per al correcte
funcionament amb l’Escola i resta d’edificis. Veure més detall a l’annex de planificació.

 7 ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS 
DOCUMENTS BÀSICS

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:

1.- Plànols

2.- Amidaments

3.- Memòria

Davant la  mancança d’alguna informació o detall  en algun dels  documents,  prevaldrà el  document que
contempli l’aspecte deficient a la resta.
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 8 DADES ENERGÈTIQUES I AMBIENTALS
8.1. Consums energètics i emissions estalviades
Els edificis de Escola d'adults, Escola els Picots i el Pavelló municipal de Lliçà d'Amunt deixarà de fer servir
combustibles fòssils, concretament Gasoil. S’estima el següent estalvi anual d’emissions de CO2:

Estalvi emissions de CO2

Combustible kWh/any kgCO2/kWh Tones CO2 
estalviades

Gasoil 390.837 0,267 104
Total 104

Taula 21.- Estalvi d’emissions

 9 DADES ECONÒMIQUES
9.1. Resum del pressupost
El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS
TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.  Un cop aplicas els benefici industrial, les despeses generals i
l’IVA, el Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) amb IVA ascendirà a QUATRE-CENTS SETANTA MIL SET-
CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (470.746,93 €)

RESUM PRESSUPOST
Instal·lació de biomassa i xarxa de calor LLIÇÀ D’AMUNT

Concepte Import (€)
SALA CALDERES BIOMASSA 225.315,15 €
TRAMS PRINCIPALS I DISTRIBUCIÓ DE CANONADES 46.847,21 €
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS 26.307,11 €
PARTIDA ADEQUACIÓ ESCOLA PICOTS I PAVELLÓ GASOIL 5.773,07 €
GESTIÓ RESIDUS 3.387,31 €
LEGALITZACIONS 8.250,00 €
CONTROL QUALITAT 3.822,18 €
SEGURETAT I SALUT 7.228,26 €
Total PEM (Pressupost d'Execució Material) 326.930,29 €
Despeses Generals d'empresa (13%) 42.500,94 €
Benefici Industrial (6%) 19.615,82 €
Subtotal 389.047,05 €
IVA 21% 81.699,88 €
Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte) 470.746,93 €

Taula 22.- Pressupost execució  
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9.2. Anàlisi de la viabilitat i vida útil de la instal·lació
S’han fet servir les següents dades econòmiques per a poder valorar la viabilitat de la inversió
durant els anys en que s’espera amortitzar el projecte. 

DADES PARTIDA
      Consum anual de combustible fòssil(kW) 390.837

Gasoil (€/kWh) 0,121
Estella (€/tn) 163,35
Estella (€/kWh) 0,05
Rendiment de la caldera de Gasoil(η) 85%
Rendiment de la xarxa de calor (η) 88%
PCI Gasoil(kWh/Nm3) 10,03
PCI estella (kWh/kg) 3,4
Sobrecost manteniment (€/any) 750

Nota: Preus amb IVA

 9.2.1 Paràmetres financers emprats

A continuació s’indiquen els paràmetres financers emprats al projecte.

Increment preu anual energia convencional 3,0%
Increment preu anual biomassa (estella) 1,5%
Estalvi econòmic anual 29.154 € anuals

 9.2.2 Flux de caixa del projecte

Els resultats del flux de caixa plantejats es presenten en les taules següents. Cal tenir en compte que els
preus que s’exposen inclouen l’IVA i el TIR i payback simple del projecte.

La vida útil de la instal·lació es preveu de 25 anys.

L’estudi no preveu cap tipus d’ajuda.
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Dades econòmiques

Instal·lació biomassa

Increment preu anual energia convencional 3,0%
Increment preu anual biomassa (estella) 1,5%

Cost instal·lació (euros) amb IVA 470.746,92

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cost total energia convencional (euros) 47.291 48.710 50.171 51.676 53.227 54.824 56.468 58.162 59.907 61.704 63.555 65.462 67.426 69.449

Cost total biomassa (euros) 18.137 18.409 18.685 18.966 19.250 19.539 19.832 20.130 20.431 20.738 21.049 21.365 21.685 22.011

Estalvi econòmic (euros) 29.154 30.301 31.486 32.711 33.976 35.285 36.636 38.033 39.476 40.966 42.506 44.097 45.741 47.438

Sobrecost Operació i manteniment 750 758 765 773 780 788 796 804 812 820 828 837 845 854

Benefici (euros) -470.747 28.404 29.543 30.721 31.938 33.196 34.496 35.840 37.229 38.663 40.146 41.678 43.261 44.896 46.585

Cash Flow (euros) -470.747 -442.343 -412.800 -382.079 -350.141 -316.945 -282.449 -246.609 -209.380 -170.717 -130.571 -88.893 -45.632 -736 45.848

Estudi de segon ordre (tenint en compte la variació del diner amb el temps en un període de 20 anys)
Rendibilitat exigida ( k ) (tenint en compte la inflació) (%) 2,54
Rendibilitat ( i ) (sense considerar la inflació) (%) 2,5
Taxa de inflació anual ( g ) (%) 1%

Període de retorn simple (anys) Període de retorn (anys) Flux net de caixa Valor Actual Net (VAN) Rendibilitat (r)

Estudi econòmic 16,57 13,02 41.740,96 157.992,64 1,77 5,41%

Taxa de Rendibilitat Interna 
(TIR)
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 10 Conclusions

 1 Amb el present projecte, format per la memòria tècnica, l’estat d’amidaments, el pressupost vinculat als
mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics i elèctrics, el plec de condicions, així com diversos
annexos  complementaris,  es  disposa  de  tota  la  informació  tècnica  necessària  per  a  l’execució  de  la
instal·lació de biomassa i xarxa de calor objectes del mateix.

Un cop analitzats les diferents sales tècniques, des del punt de vista tècnic i amb l’òptica posada en el
període de transició energètica que tenim per endavant,  es considera que seria altament positiu oferir
aquesta connexió de xarxa proposada al  Escola d'adults, Escola els Picots i  el Pavelló municipal de  Lliçà
d'Amunt.

A Celrà, 30 de novembre de 2022.

Joan Oliver Casanellas

Enginyer Industrial

Associat/Col·legiat 15.520
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Per  executar  la  instal·lació  de  biomassa  és  necessària  la  realització  de  diverses  operacions  de
condicionament dels espais i d’obra civil. Aquestes actuacions es descriuen a continuació i poden apreciar-
se amb més detall a la documentació gràfica.

 1 Moviment de terres i execució de 
rases

Es realitzaran les rases per al pas soterrat d’instal·lacions. Aquestes rases tindran el traçat descrit al plànol 
X.01 – Recorregut canonades xarxa distribució de calor, i seguiran l’amplada i profunditat descrites en els 
detalls de tipologia de rasa del Plànol X.03.- Detalls rases i Plànol X.04.- Detalls arquetes. La profunditat 
indicada és la mínima del traçat, entenent que la màxima estarà en funció dels pendents i del punt més baix
del traçat.

Per  a   realitzar  les  rases  es  prestarà  especial  atenció  a  les  instal·lacions  existents,  i  hi  haurà  d’haver
l’instal·lador a obra per a subsanar els possibles contratemps que es puguin produir. 

Abans de començar a  fer les rases,  es  realitzaran les  cates per  a  localitzar  les  instal·lacions  de serveis
existents i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. Veure els creuaments
amb instal·lacions de servei existents al plànol X.03 – Pas de les instal·lacions de servei existents.

El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només hi hagi un punt
baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per la tipologia del terreny o pels
creuaments amb serveis existents, això no sigui possible, s’haurà d’instal·lar una arqueta amb un sistema de
purgat en els punts alts que es puguin generar.

Les rases es realitzaran sobre paviment de sauló, vorera de panot, formigó o asfalt. Les rases sobre formigó
o paviment, en aquest cas abans d’actuar s’intentarà desmuntar les filades de peces que puguin quedar
afectades, intentant poder reaprofitar les peces en la posterior reconstrucció. En cas que es trenquin caldrà
buscar peces de la mateixa tipologia i gamma per a reparar el paviment després de l’actuació. Després es
procedirà al tall del formigó i repicat. Un cop acabada l'actuació, es reposarà el formigó i finalment les peces
si és el cas.

Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es posaran els tubs i es
realitzaran les proves  hidràuliques de pressió  que el  fabricant dels  tubs  requereixin  per  a assegurar la
qualitat del mateix. Un cop validades les proves, es cobrirà els mateixos també amb una capa de sorra. Es
realitzarà el reompliment de la rasa amb terra de la mateixa, es posaran cintes indicadores i es procedirà al
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cobriment segons els detalls de rasa del plànol X.02 – Detall rases.  El reompliment es realitzarà en tongades
de 20 cm amb compactació per mitjans mecànics.

Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies entre ells, així com
es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de pas de tubs.

La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra sobrant, es portaran a 
abocador autoritzat de manera separada. 

Caldrà senyalitzar correctament els passos oberts de les rases amb tanques d’obra i cintes, i posar planxes 
per a passos en cas que sigui necessari.

Es realitzaran les proves hidràuliques d’acord amb l’annex del projecte abans de tapar les rases.

1.1. Serveis afectats

La xarxa de calor des de la sala de calderes de biomassa fins a les sales de calderes dels edificis a on es dona
servei, està executada parcialment soterrada i, el traçat previst s’encreua amb altres serveis soterrats 
existents segons la documentació gràfica del present projecte.

En aquest cas, i durant la realització de les rases, es poden veure afectats diversos serveis com ara bé 
serveis de distribució elèctrica de baixa tensió, serveis de distribució d’aigua apta per al consum humà, 
serveis de evacuació d’aigües pluvials i/o aigües residuals, instal·lació de gas, instal·lacions de 
Telecomunicacions, etc.

A més, en els trams de rasa serà necessari minimitzar l’afectació que l’actuació produirà sobre usuaris i 
treballadors de l’equipament. Amb aquest objectiu, es descriuen les següents prescripcions que s’hauran de
tenir en compte en la realització dels treballs que afectin als vials de pas:

3 En les canalitzacions en calçada, tant en sentit longitudinal com transversal, s’haurà de deixar com a

mínim un carril de lliure circulació. 

4 Les  obres  quedaran  degudament  senyalitzades,  tant  de  dia  com de  nit.  l’espai  per  a  acopi  de

materials haurà d’estar senyalitzat amb mesures de protecció per evitar accidents, tant de vehicles

com de vianants. Durant els caps de setmana es mantindran els carrers nets.

5 Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions

existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

6 Els residus de la demolició es transportaran a abocador autoritzat. 

7 Es comunicarà als Serveis Tècnics Municipals, amb la suficient antelació, el reompliment de les rases

efectuades a fi de poder controlar el bon estat tant dels claveguerons com dels diversos serveis que

puguin ser motiu d’afectació de les obres en curs. 
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8 Finalitzades les obres s’ha de posar en coneixement de l’Ajuntament, perquè els Serveis Tècnics

Municipals puguin portar a terme la inspecció de finalització d’aquestes.

 2 Actuacions  de  condicionament  de
l’espai destinat a sitja i sala de calderes

Per a poder executar la instal·lació de la caldera de biomassa construirà un espai condicionat a la zona
exterior  de  serveis  davant  on  actualment  hi  ha  la  sala  de  calderes  existent  ocupant  una  superfície
construïda aproximada de 37 m2. La sitja es construirà en recinte exterior annex a l’escola d’adults, quedarà
situat al costat de la nova sala de calderes, la superfície aproximada de la sitja serà de 30 m2. 

Aquests espais seran aïllats respecte a la resta d’usos de l’edifici i s’ha emplaçat de manera que afecti el
mínim possible als altres usos així com a l’accés de vehicles al seu interior.

2.1. Treballs previs a la construcció de la sala de calderes i sitja de 
biomassa.

En primer lloc es realitzaran les tasques prèvies per a poder condicionar l’espai a on es construirà la sala de

calderes de biomassa. Per a realitzar aquestes actuacions caldrà emprar personal del sector de la

construcció i instal·ladors de gas i gasoil qualificats.

1. Desmuntatge i retirada a espai segur de les bombones de gas propà i dipòsits gasoil (assegurant les

instal·lacions) per a poder ser després reinstal·lats de nou. Desmuntatge de la caldera de gasoil de

l’escola d’adults i retirada a gestor de residus.

2. Desmuntatge de la caldera de gasoil de l’Escola d’Adults (per a ser gestionada) i desmuntatge de les

instal·lacions interiors per a ser reinstal·lades després al col·lector de la subestació.

3. Desmuntatge i enderroc del cobert dels dipòsits de gasoil, de l’armari de les bombones de gas

propà i de la tanca de bruc.

4. Enderroc de l’envà a la zona d’accés a la sala de calderes, obertura en la tanca per a futur accés a la

sala de calderes i «apeo» de la porta d’accés a l’actual sala de calderes.

5. Realització de l’obertura amb porta corredissa per a accés dels vehicles de descàrrega d’estella al

pati de l’escola d’adults.
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2.2. Construcció de la sitja de biomassa.

Abans de poder iniciar els treballs de construcció de la sitja de biomassa, caldrà fer desviament de pluvials i
trasplantar arbre afectat. Veure més detall a plànol OC.03.- Actuacions prèvies sala de calderes de biomassa
i sitja.

Després es procedirà a realitzar la excavació de la sitja. Aquesta excavació es farà 80cm més ample de les
dimensions de la sitja en les cares en contacte per a permetre encofrar posteriorment els murs. La terra
obtinguda  es  guardarà  inicialment  al  mateix  pati  de  l’escola  per  a  permetre  després  el  reompliment
d’aquest espai entre mur i terreny i l’atalussament de la rampa.

Posteriorment es procedirà a realitzar la fonamentació dels murs de contenció. Seran sabates corregudes de
formigó  armat,  realitzades  amb formigó  HA-25/B/20/IIa  fabricat  en central  amb additiu  hidròfug,  amb
armat segons plànols de detall i abocament amb cubilot. Es procedirà a realitzar també la solera de formigó
armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug,
i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic. Tot
això sobre emmacat de 10cm de graves.

Després es realitzarà l’obertura de la sitja cap al carrer en el mur de tancament de la parcel·la.

A continuació es procedirà a realitzar els murs de contenció de terres i  de suportació de l'accés per la
descàrrega. Seran murs de formigó armat d’espessor i armat indicat en plànols, realitzats amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, 80 kg/m³; amb acabat vist. 

Totes les parets en contacte amb el terreny s'impermeabilitzaran mitjançant làmina de betum modificat
protegida per làmina drenant nodular.  S'instal·larà una rasa drenant per a poder conduir l'aigua cap al
lateral. Les parets que donen a altres murs quedaran encofrades a una cara.

Veure més detall de les actuacions de fonamentació i murs als plànols.

El  sostre  de la  sitja  de biomassa estarà  format  per  un forjat  unidireccional  de  25+5cm,  amb formigó
hidròfug a la capa de compressió, acabat lliscat amb els pendents indicats als plànols. 

En la coberta s’instal·larà el sostre corredís de 4x4m per a permetre la descàrrega per gravetat. Aquest
sostre corredís serà metàl·lic muntat sobre guies. L’obertura disposarà de malla d’acer de diàmetre 10mm
de 20x30cm per a evitar caigudes accidentals.

A posteriori es procedirà al reompliemnt de les graves en els primers 50cm sobre el tub de drenatge i amb
terres extretes de l’obra el perímetre dels murs.

Finalment es construirà a més la rampa d’accés per a la descàrrega, la qual serà de 20cm d’espessor amb
doble mallat d’acer de 10mm de 20x20cm, amb acabat antilliscant. Aquesta llosa s’executarà sobra base de
10cm de graves sobre terrent atalussat i correctament compactat.

Es procedirà també a muntar la porta d’accés a la sitja,  la qual serà de 0,8x2,05 m de pas, i que també serà
d’acer galvanitzat lacada de color clar,   i  el sistema antipressió format per guies metàl·liques i  lames de
fusta.
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2.3. Construcció de la sala de calderes de biomassa.

Per a poder realitzar la sala de calderes de biomassa, en primer lloc es realitzaran els tancaments de la sala
amb bloc de formigó vist, de color clar, de 40 x 20 x 20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment M-7,5, emplenats i armats el primer metre i lligats amb la solera amb barilles
amb tac químic. S’executarà un cèrcol perimetral de lligat a la part alta i els corresponents dintells a sobre
de les portes. Veure més detall als plànols .

La cara interior del bloc de la sala de calderes i la sitja es deixarà vista. La cara exterior de la sala de calderes
i sitja anirà amb acabat remolinat i posterior pintat de color clar.

Les reixes de ventilació de la sala calderes seran de formigó de 20x40cm (les quals queden integrades amb
la mateixa paret de bloc). També hi haurà reixes de ventilació a la porta d’accés a la sala de calderes i a la
sitja.

Es realitzaran també dos pilars amb el mateix bloc de formigó i a sobre es disposarà la biga metàl·lica IPN 
400 que suportarà la coberta.

El sostre de la sala de calderes serà coberta inclinada entre un 20-25 % de pendent, i a una aigua, amb teula
àrab, sobre pendent de morter impermeabilització, supervisells i bigues pretensades de formigó T18

A la part de mínim pendent s’instal·larà un caneló de recollida d’aigua de xapa galvanitzada i farà funció de
continuïtat entre l’entrega de la coberta existent de l’edifici de l’escola d’adults i la coberta de la sala de
calderes. 

Abans de posar les portes i els materials a dins de la sala, es realitzarà un paviment de anivellament de
10cm de formigó amb mallat  de  5mm de 15x15cm, amb acabat lliscat  amb helicòpter.  Es  deixarà  una
bonera al centre del paviment amb un tub de 75 fins a la recollida d’aigües.

Es muntarà una porta d’accés a la sala de calderes de dues fulles de 0,80 m d’amplada cadascuna (essent un
total  de  1,60 m de pas)  i  2,05 m d’alçada lliure.  La porta  disposarà  de pany amb clau exterior  i  barra
antipànic o sistema de fàcil obertura des de l’interior.

A l'interior de l'accés a la  sitja  es muntarà un sistema antipressió format per taulons de fusta o xapes
corbades metàl·liques a dins de dues guies tipus Z laterals,  les quals  permetran suportar la  pressió de
l'estella i es podran retirar per a poder accedir a l'interior de la sitja. Aquesta porta disposarà de pany que es
podrà tancar amb clau per a evitar que persones alienes puguin accedir-hi.

Un cop estigui instal·lada la xemeneia, es procedirà a revestir-la amb tabic de 7cm ceràmic amb acabat
exterior remolinat i pintat.
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2.4.Ajudes generals de paleteria.

Caldrà  realitzar  diversos  passos  de  canonades  al  conjunt  d'edificis  afectats.  Es  realitzarà  les  ajudes  a
instal·lacions per al correcte desenvolupament de la obra (passos de tubs, tall de murs de formigó, remats
un cop realitzats el pas dels mateixos, remolinats i pintats), així com les actuacions necessàries per mantenir
l’obra neta i ordenada.

Així mateix es farà la construcció de dos coberts, un per als dipòsits de gasoil i un altre tipus armari per a les
bombones de propà. Tot segons plànols.
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ANNEX 1. CÀLCULS
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Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt



CABAL MATERIAL DIÀMETRE AÏLLAMENT RÈGIM FLUID LONGITUD PÈRDUES CÀRREGA

Tram Descripció tram Q(kW) AT (ºC) Material D comercial (mm) Aïllament

SALA CALDERES
CALDERA biomassa- col.lector 1 Inox De76,1 ( Dint:72,1mm) 1,14 11,22 0,050

Anada Caldera-sortida sala 330 20 14.224 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 0,97 6,00 9,95 0,58 5,67 0,025
Retorn Caldera-sortida sala 330 20 14.224 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 0,97 6,00 9,95 0,57 5,55 0,025

CALDERA gasoil 1-col.lector 1 Inox De54 ( Dint:51mm) 2,42 23,70 0,025
Anada Caldera-sortida sala 170 20 7.328 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,00 6,00 16,14 2,09 20,50 0,013
Retorn Caldera-sortida sala 170 20 7.328 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,00 6,00 16,14 0,33 3,20 0,013

CALDERA gasoil 2-col.lector 1 Inox De54 ( Dint:51mm) 1,53 15,02 0,025
Anada Caldera-sortida sala 125 20 5.388 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,73 6,00 9,43 1,30 12,75 0,013
Retorn Caldera-sortida sala 125 20 5.388 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,73 6,00 9,43 0,23 2,28 0,013

COL.LECTORS 1-DIPÒSITS INÈRCIA Inox De76,1 ( Dint:72,1mm) 1,29 12,63 0,083
Anada Caldera-sortida sala 470 20 20.259 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 1,38 10,00 18,48 0,89 8,76 0,042
Retorn Caldera-sortida sala 470 20 20.259 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 1,38 10,00 18,48 0,40 3,88 0,042

COL.LECTORS 2 CIRCUIT ESCOLA ADULTS Inox De54 ( Dint:51mm) 0,55 5,40 0,042
Anada Col.lector-tram aeri fins escola adults 120 20 5.172 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,70 10,00 8,78 0,29 2,86 0,021
Retorn Col.lector-tram aeri fins escola adults 120 20 5.172 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,70 10,00 8,78 0,26 2,54 0,021

COL.LECTORS 2 CIRCUIT PICOTS+PAVELLÓ Inox De76,1 ( Dint:72,1mm) 0,72 7,03 0,083
Anada Col.lector tram aeri fins xarxa soterrada 350 20 15.086 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 1,03 10,00 11,03 0,39 3,80 0,042
Retorn Col.lector tram aeri fins xarxa soterrada 350 20 15.086 Inox De76,1 Escuma elastomèrica 2 1,03 10,00 11,03 0,33 3,23 0,042
XARXA DE CALOR

TRAM SOTERRAT CIRCUIT PAVELLÓ+ESCOLA PEX Terrendis H 90/225 ( Dint:73,6mm) 0,90 8,82 0,365
Impuls TRAM  soterrat Sala calderes-Node1 350 20 15.086 PEX Terrendis H 90/225 PEX Terrendis 0,98 42,00 10,00 0,45 4,41 0,182
Retorn TRAM  soterrat Sala calderes-Node1 350 20 15.086 PEX Terrendis H 90/225 PEX Terrendis 0,98 42,00 10,00 0,45 4,41 0,182

Node 1-A PEX Terrendis HD 63+63/225 ( Dint:51,4mm) 1,74 17,02 0,288
Impuls TRAM soterrat Node 1-A 150 20 6.466 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 0,87 68,00 12,50 0,87 8,51 0,144
Retorn TRAM soterrat Node 1-A 150 20 6.466 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 0,87 68,00 12,50 0,87 8,51 0,144

Node 1-B PEX Terrendis HD 63+63/225 ( Dint:51,4mm) 4,98 48,82 0,499
Impuls TRAM soterrat Node 1-B 200 20 8.621 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 1,15 118,00 20,67 2,49 24,41 0,250
Retorn TRAM soterrat Node 1-B 200 20 8.621 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 1,15 118,00 20,67 2,49 24,41 0,250
EDIFICIS

Edifici Escola Adults Inox De54 ( Dint:51mm) 1,03 #REF! 0,021
Impuls Edifici Escola Adults tram aeri sala-bescanvi 120 20 5.172 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,70 5,00 8,78 0,96 9,43 0,010
Retorn Edifici Escola Adults tram aeri sala-bescanvi 120 20 5.172 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,70 5,00 8,78 0,07 0,67 0,010

Edifici Escola Picots Inox De54 ( Dint:51,4mm) 6,74 0,50 0,029
Impuls Edifici Escola Picots 150 20 6.466 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 0,87 2,00 12,50 0,03 0,25 0,004
Retorn Edifici Escola Picots 150 20 6.466 PEX Terrendis HD 63+63/225 PEX Terrendis 0,87 2,00 12,50 0,03 0,25 0,004
Impuls Edifici Escola Picots 150 20 6.466 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,88 5,00 12,97 3,50 34,25 0,010
Retorn Edifici Escola Picots 150 20 6.466 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 0,88 5,00 12,97 3,20 31,34 0,010

Edifici Pavelló municipal Inox De54 ( Dint:51mm) 9,20 13,73 0,154
Impuls Edifici Pavelló municipal tram aeri fins sala 200 20 8.621 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,17 32,00 21,46 0,70 6,86 0,067
Retorn Edifici Pavelló municipal tram aeri fins sala 200 20 8.621 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,17 32,00 21,46 0,70 6,86 0,067
Impuls Edifici Pavelló municipal tram aeri sala-besc 200 20 8.621 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,17 5,00 21,46 4,47 43,84 0,010
Retorn Edifici Pavelló municipal tram aeri sala-besc 200 20 8.621 Inox De54 Escuma elastomèrica 2 1,17 5,00 21,46 3,33 32,62 0,010

BOMBA ESCOLA AD Càlcul pèrdues de càrrega (mca) 1,58

BOMBA XARXA Càlcul pèrdues de càrrega (mca) 15,98
1,69

Cabal 
(l/h)

Velocitat 
fluid 
(m/s)

Longitud 
Conductes 
a planols 
L (m):

Pèrdues de 
càrrega per m 

(mmca/m)

Pèrdua de 
càrrega 
total 
tram 
(mca)

Pèrdua de 
càrrega 
total 

tram (Pa)

Capacitat 
aigua 

canonades 
(m3)

Càlcul volum canonades (m3)



VASOS D'EXPANSIÓ
Disseny segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà segons UNE 100155

Vt = Volum total del vas
ΔV = Augment volum instal·lació   = V x Ce
Ce = coeficient dilatació aigua de 4º a T treball (veure taula)
PM = Pressió absoluta màxima de treball (0,9xPvs)
                el menor de 0,9xPvs+1   o Pvs+0,65
Pvs = Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat (Bar)
Pm = Pressió absoluta mínima instal·lació (alçada geomètrica +0,2)

1.- Volum instal·lació
m3 litres

Volum caldera 0,57000 570,00
Volum canonades 1,69373 1.693,73
Acumuladors d'inèrcia 10.000,00

Volum total 2,26373 12.263,73

2.- Augment de volum
Temperatura 80 ºC
Ce = veure taula 0,02620
ΔV = V x Ce 321,30963 litres

3.- Pressions

Pvs Pressió de tarat de vàlvula 3 Bar

PM 0,9xPvs+1 3,70 Bar
Pvs+0,65 3,65 Bar

el mínim serà 3,65 Bar

Hm L'alçada geomètrica 2,00 m
Pm rel m+0,2 0,40 Bar
Pm Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar 1,40 Bar

(PM) / (PM-Pm) 1,62

4.- Volum total 521 Litres

5.- Volum a instal·lar
521 Litres

A INSTAL.LAR A SALA DE CALDERES 600 Litres

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bomba circuit Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

Contar Descripción
1 MAGNA1 25-40

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221216
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: m³/h
Altura resultante de la bomba: m
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bomba circuit Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

Contar Descripción
1 Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 56 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 0.45 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615235
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bomba circuit Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

99221216 MAGNA1 25-40
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MAGNA1 25-40

Q = 4.966 m³/h
H = 1.973 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 47.7 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bomba circuit Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]
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MAGNA1 25-40

Q = 4.966 m³/h
H = 1.973 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 47.7 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 25-40
Código:: 99221216
Número EAN:: 5712608941894
Precio: EUR 1010
Técnico:
Caudal real calculado: 4.966 m³/h
Altura resultante de la bomba: 1.973 m
Altura máx.: 40 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-200
Carcasa de la bomba: ASTM A48-200B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 56 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 0.45 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615235
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bombes secundaris Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

Contar Descripción
1 MAGNA1 32-80

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221235
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: m³/h
Altura resultante de la bomba: m
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bombes secundaris Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

Contar Descripción
1 Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 151 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.22 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.61 kg
Peso bruto: 5.1 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615306
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bombes secundaris Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]

99221235 MAGNA1 32-80
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MAGNA1 32-80

Q = 5.388 m³/h
H = 5.732 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 55.5 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 29/11/2022
Proyecto: 22093-BM-Lliçà d'Amunt
Código: Bombes secundaris Escola adults

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.51.006]
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MAGNA1 32-80

Q = 5.388 m³/h
H = 5.732 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 55.5 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 32-80
Código:: 99221235
Número EAN:: 5712608942082
Precio: EUR 1513
Técnico:
Caudal real calculado: 5.388 m³/h
Altura resultante de la bomba: 5.732 m
Altura máx.: 80 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-200
Carcasa de la bomba: ASTM A48-200B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 151 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.22 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.61 kg
Peso bruto: 5.1 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615306
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 03/10/2022

Proyecto: 22093-BM-LIÇÀ D'AMUNT
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.42.005]

Contar Descripción
1 TP 50-240/2 A-F-A-BQQE-IX1

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96086997

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador.

Paneles control:
Frequency converter: NONE

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 80 °C
Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s

Técnico:
Velocidad predeterminada: 2900 rpm
Caudal real calculado: 16.03 m³/h
Altura resultante de la bomba: 21.69 m
Diámetro real del impulsor: 130 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Fundición

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
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Empresa: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 03/10/2022

Proyecto: 22093-BM-LIÇÀ D'AMUNT
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.42.005]

Contar Descripción
1 Longitud puerto a puerto: 340 mm

Tamaño de la brida del motor: FF165

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90LE
Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 2.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal: 8.00/4.60 A
Intensidad de arranque: 840-920 %
Velocidad nominal: 2890-2910 rpm
Eficiencia: IE3 85,9%
Eficiencia del motor a carga total: 85.9 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 88.2 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 88.0 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 99583819

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 53.2 kg
Peso bruto: 65 kg
Volumen de transporte: 0.217 m³
VVS danés n.º: 381703240
Finés: 4616539
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 03/10/2022

Proyecto: 22093-BM-LIÇÀ D'AMUNT
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.42.005]
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TP 50-240/2, 3*400 V, 50Hz

Q = 16.03 m³/h
H = 21.69 m
n = 2946 rpm
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 80 °C
Densidad = 971.8 kg/m³

Bomba eta = 64.2 %
Bomb+motor Eta = 56.2 %
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P1 = 1.637 kW
P2 = 1.434 kW
NPSH = 2.09 m

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TP 50-240/2

A-F-A-BQQE-IX1
Código:: 96086997
Número EAN:: 5700395309539
Precio: EUR 3699
Técnico:
Velocidad predeterminada: 2900 rpm
Caudal real calculado: 16.03 m³/h
Altura resultante de la bomba: 21.69 m
Altura máxima: 240 dm
Diámetro real del impulsor: 130 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Fundición
Impulsor: EN-GJL-200
Impulsor: ASTM class 30
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF165
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

80 °C

Densidad: 971.8 kg/m³
Viscosidad cinemática: 0.41 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90LE
Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 2.2 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V

Intensidad nominal: 8.00/4.60 A
Intensidad de arranque: 840-920 %
Velocidad nominal: 2890-2910 rpm
Eficiencia: IE3 85,9%
Eficiencia del motor a carga total: 85.9 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 88.2 %

Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 88.0 %

Número de polos: 2
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Empresa: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 03/10/2022

Proyecto: 22093-BM-LIÇÀ D'AMUNT
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.42.005]

Descripción Valor
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: NINGUNA
Motor N.º: 99583819
Paneles control:
Convertidor de frecuencia: NONE
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 53.2 kg
Peso bruto: 65 kg
Volumen de transporte: 0.217 m³
VVS danés n.º: 381703240
Finés: 4616539
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051

4/4



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/02/2021

Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.01.024]

Contar Descripción
1 MAGNA1 25-80

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221213
La nueva MAGNA1 es la opción más sencilla para un trabajo bien hecho. Es la elección perfecta cuando se
sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un
importante ahorro en electricidad. Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en
aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.

• Supervisión mediante relé de fallo, que aporta una gran tranquilidad.
• Entrada digital arranque/parada disponible para control remoto de la bomba.
• Funcionamiento continuo y tiempos de parada reducidos con la función inalámbrica de bomba doble

(disponible en bombas dobles).
• Alta eficiencia que garantiza un ahorro de electricidad sustancial.
• Configuración y funcionamiento sencillos mediante una interfaz simple.
• Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de tipo rotor encapsulado.

MAGNA1 es la opción más sencilla y eficiente para la mayoría de aplicaciones incluyendo
• Calefacción

- Bomba principal
- Bucles de mezcla
- Superficies de calefacción

• Refrigeración
- Superficies de aire acondicionado
- Sistemas de bombeo de geotermia
- Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Clase TF: 110
Homologaciones en la placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm

1/4

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99221213&freq=0&lang=ESP
BOMBA CALDERA GASOIL 1



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/02/2021

Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.01.024]

Contar Descripción
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 128 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.03 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615231
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030

2/4



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/02/2021

Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.01.024]
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MAGNA1 25-80

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 25-80
Código:: 99221213
Número EAN:: 5712608941863
Precio: EUR 993
Técnico:
Altura máx.: 80 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en la placa de
características:

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-200
Carcasa de la bomba: ASTM A48-200B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 128 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.03 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615231
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/02/2021

Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.01.024]

99221213 MAGNA1 25-80

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

CNC

Relay output Digital input

S/S

L N

L N

R
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D
/R

C
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MOD.039.02

Ficha Técnica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022 Item Nº 10 - Escola adults

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33

Lado  Caliente¹ Frío
Fluido  Agua Agua
Caudal m³/h 6.32 6.31
Modelo   In – Entrada / Out – Salida In Out In Out
Orientación  S2 S4 S3 S1
Temperatura °C 80.00 60.00 55.00 75.00

Pérdida de Carga bar 0.140 0.140
Calor kW 144.00
Arreglo de Placas  16H x 1 16H x 1
Dirección del Flujo  Contracorriente

Densidad kg/m³ 0.9777 0.9804
Calor Específico kJ/(kg·°C) 4.1918 4.1887
Conductividad Térmica W/(m·°C) 0.6611 0.6565
Viscosidad mPa·s 0.4060 0.4355
UC W/(m²·°C) 4711.96
UD W/(m²·°C) 4645.16
LMTD °C 5.00

Código de Construcción  ASME + PED
Clasificación PED  SEP
Grupo del Fluido (PED)  2 2
Presión de Diseño bar.g 6.0 6.0
Presión de Prueba bar.g 7.8 7.8
Temperatura de Diseño °C 100.0 100.0

Volumen L 7.8 7.8
Juntas (material)  NBR NBR
Placas (material/espesor)  SA-240 316L / 0,5 mm
Bastidor (material)  S355J2+N
Tornillos de apriete (material)  SA-193 B7 + SA-194 2H
Peso (vacío) kg -

Nº de Placas (instaladas/máximo) 33 / 52
Área de Transferencia de Calor m² 6.20
Sobredimensionamiento % 1.44

Notas



MOD.048.00

Intercambiador de Placas y Juntas / Propuesta de Diseño
Vista General Conexiones Vista 3D

Pl
ac

ón
 S S1,S2,S3,S4

DIN DN65 PN10:PN16
NBR

 

ejemplo de dimensiones del intercambiador
(dimensiones finales definidas en el diseño del intercambiador)

ejemplo de configuración del intercambiador
(revise el documento para obtener más información)

Subtitular AB TL CH CV CG Localización de las conexiones
Dimensión (mm) 350 485 186 760 230

Información Genérica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà

Item Nº 10 - Escola adults

Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33



MOD.039.02

Ficha Técnica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022 Item Nº 20 - Escola Els Picots

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39

Lado  Caliente¹ Frío
Fluido  Agua Agua
Caudal m³/h 7.91 7.89
Modelo   In – Entrada / Out – Salida In Out In Out
Orientación  S2 S4 S3 S1
Temperatura °C 80.00 60.00 55.00 75.00

Pérdida de Carga bar 0.154 0.155
Calor kW 180.00
Arreglo de Placas  19H x 1 19H x 1
Dirección del Flujo  Contracorriente

Densidad kg/m³ 0.9777 0.9804
Calor Específico kJ/(kg·°C) 4.1918 4.1887
Conductividad Térmica W/(m·°C) 0.6611 0.6565
Viscosidad mPa·s 0.4060 0.4355
UC W/(m²·°C) 4869.16
UD W/(m²·°C) 4864.86
LMTD °C 5.00

Código de Construcción  ASME + PED
Clasificación PED  SEP
Grupo del Fluido (PED)  2 2
Presión de Diseño bar.g 6.0 6.0
Presión de Prueba bar.g 7.8 7.8
Temperatura de Diseño °C 100.0 100.0

Volumen L 9.2 9.2
Juntas (material)  NBR NBR
Placas (material/espesor)  SA-240 316L / 0,5 mm
Bastidor (material)  S355J2+N
Tornillos de apriete (material)  SA-193 B7 + SA-194 2H
Peso (vacío) kg -

Nº de Placas (instaladas/máximo) 39 / 52
Área de Transferencia de Calor m² 7.40
Sobredimensionamiento % 0.09

Notas



MOD.048.00

Intercambiador de Placas y Juntas / Propuesta de Diseño
Vista General Conexiones Vista 3D

Pl
ac

ón
 S S1,S2,S3,S4

DIN DN65 PN10:PN16
NBR

 

ejemplo de dimensiones del intercambiador
(dimensiones finales definidas en el diseño del intercambiador)

ejemplo de configuración del intercambiador
(revise el documento para obtener más información)

Subtitular AB TL CH CV CG Localización de las conexiones
Dimensión (mm) 350 485 186 760 230

Información Genérica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà

Item Nº 20 - Escola Els Picots

Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39



MOD.039.02

Ficha Técnica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022 Item Nº 30 - Pavelló municipal

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-51

Lado  Caliente¹ Frío
Fluido  Agua Agua
Caudal m³/h 10.54 10.52
Modelo   In – Entrada / Out – Salida In Out In Out
Orientación  S2 S4 S3 S1
Temperatura °C 80.00 60.00 55.00 75.00

Pérdida de Carga bar 0.158 0.159
Calor kW 240.00
Arreglo de Placas  25H x 1 25H x 1
Dirección del Flujo  Contracorriente

Densidad kg/m³ 0.9777 0.9804
Calor Específico kJ/(kg·°C) 4.1918 4.1887
Conductividad Térmica W/(m·°C) 0.6611 0.6565
Viscosidad mPa·s 0.4060 0.4355
UC W/(m²·°C) 4910.45
UD W/(m²·°C) 4897.96
LMTD °C 5.00

Código de Construcción  ASME + PED
Clasificación PED  SEP
Grupo del Fluido (PED)  2 2
Presión de Diseño bar.g 6.0 6.0
Presión de Prueba bar.g 7.8 7.8
Temperatura de Diseño °C 100.0 100.0

Volumen L 12.1 12.1
Juntas (material)  NBR NBR
Placas (material/espesor)  SA-240 316L / 0,5 mm
Bastidor (material)  S355J2+N
Tornillos de apriete (material)  SA-193 B7 + SA-194 2H
Peso (vacío) kg -

Nº de Placas (instaladas/máximo) 51 / 52
Área de Transferencia de Calor m² 9.80
Sobredimensionamiento % 0.26

Notas



MOD.048.00

Intercambiador de Placas y Juntas / Propuesta de Diseño
Vista General Conexiones Vista 3D

Pl
ac

ón
 S S1,S2,S3,S4

DIN DN65 PN10:PN16
NBR

 

ejemplo de dimensiones del intercambiador
(dimensiones finales definidas en el diseño del intercambiador)

ejemplo de configuración del intercambiador
(revise el documento para obtener más información)

Subtitular AB TL CH CV CG Localización de las conexiones
Dimensión (mm) 350 485 186 760 230

Información Genérica
Nº de Oferta 2022/11__647 29/11/2022

Ref. del cliente 22093-BM-Lliçà

Item Nº 30 - Pavelló municipal

Modelo de PHE FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-51
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Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Opc. ventilador de humos 
girable

Ganchos para grúa
(todas las medidas en mm)

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200 Eco-HK 40-60
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2025

480

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos Eco-HK 20 – 120 kW

Unidad Eco-HK 
20

Eco-HK 
30

Eco-HK 
35

Eco-HK 
40

Eco-HK 
50

Eco-HK 
60

Eco-HK 
70

Eco-HK 
90

Eco-HK 
100

Eco-HK 
110

Eco-HK 
120

Rango de potencia kW 6-20 9-32 10-35 12-40 12-49 18-60 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120

Eficiencia carga máx./parcial %
93,9 / 
91,4

94,4 / 
93,2

94,6 / 
94,1

94,8 / 
95

95,3 / 
95

95,8-95
95,6 / 
95,3

95,2 / 
96

95 / 
96,3

94,7 / 
96,7

94,5 / 
97

Capacidad calorífica a carga máxima kW 21 34 37 42 52 63 73 94 104 116 127
Diámetro del tubo de extracción de 
humos

mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180

capacidad de agua Litros 100 100 100 142 142 142 180 180 180 180 180

Pérdida de carga ΔT 10 [K] mbar 23 50 67 81 119 174 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Pérdida de carga ΔT 20 [K] mbar 6 13 18 21 31 46 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Impulsión y rotorno
Pulga-

das
5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI

Peso caldera / Ud. de alimentación kg 490 / 80 490 / 80 490 / 80 620 / 80 620 / 80 620 / 80 865 / 80 865 / 80 890 / 80 890 / 80 890 / 80

Medidas alto x A x F mm 1455 x 660 x 940 1455 x 745 x 1025 1610 x 745 x 1215 1610 x 745 x 1215
Medidas para colocación  altura x 
ancho x fondo       

mm 1510 x 660 x 1025 1510 x 745 x 1110 1670 x 745 x 1335 1670 x 745 x 1335

Etiqueta energética caldera Clase A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

Etiqueta incl. regulación climática Clase A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

temp. máx. de servicio 95 °C, Presión máx. 3bar, Rango temp. 69-78 °C,  temp. de retorno necesario 58 °C, conexión eléctrica 400V AC, 50 Hz, protección 13 A

Eco-HK 20–60 kW

Eco-HK 70-120 kW

Eco-HK 130-220 kW

Eco-HK 250-330 kW

Eficiencia energética

Eficiencia energética

p.e. Eco-HK 70   
etiqueta energética del 
sistema  
incl. regulación

⁺⁺⁺

⁺⁺

A⁺

⁺⁺⁺

⁺⁺

A⁺
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Escotilla de acceso al silo

    

Altura mín. sala de calderas 1900

Ángulo de todos los recogedores máx. 15°
Importante! Tener en cuenta los posibles 

desniveles  entre la sala de calderas y el silo.
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rozar el suelo!
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Las ballestas no deben de 
rozar el suelo!

Regulador de tiro

Escotilla de acceso al silo

Ángulo de todos los recogedores máx. 15°
Importante! Tener en cuenta los posibles 

desniveles  entre la sala de calderas y el silo.

RA Ø 150 - 500

600

(Todas las medidas en mm)Patas de apoyo RA Ø 400 - 500

ASTILL

temp. máx. de servicio 95 °C, Presión máx. 3bar, Rango temp. 69-78 °C,  temp. de retorno necesario 58 °C, conexión eléctrica 400V AC, 50 Hz, protección 13 A

Eco-HK 20–60 kW

Eco-HK 70-120 kW

Eco-HK 130-220 kW

Eco-HK 250-330 kW

Datos técnicos Eco-HK 130 – 330 kW

Unidad Eco-HK
130

Eco-HK
150

Eco-HK
170

Eco-HK
200

Eco-HK
220

Eco-HK
250

Eco-HK
300

Eco-HK
330

Rango de potencia kW 39-130 44-149 49-166 59-199 59-216 75-250 90-300 99-330

Eficiencia carga máx./parcial % 93,5 / 95,7 93,4 / 93,1 94,2 / 93,7 94,4 / 97,0 94,6 / 97,3 93,3 / 94,7 93,5 / 95,8 93,6 / 96,4

Capacidad calorífica a carga máxima kW 138,7 159,5 176,2 213,7 228,3 267 320 352

Diámetro del tubo de extracción de humos mm 200 250 250

capacidad de agua Litros 253 360 570

Pérdida de carga ΔT 10 [K] mbar 160 184,6 209,21 227 250 - - -

Pérdida de carga ΔT 20 [K] mbar 42,7 49,0 55,5 63 69 - - -

Impulsión y rotorno
Pulga-

das
2" / 2" 2,5" / 2,5" 2,5"

Peso caldera / Ud. de alimentación kg 1190 / 100 1320 / 100 2150 / 100

Medidas alto x A x F mm 1760 x 875 x 1780 1910 x 945 1902 2005 x 1155 x 2138
Medidas para colocación  altura x ancho 
x fondo

mm 1800 x 875 x 1450 1955 x 945 x 1595 2065 x 1150 x 1970

Etiqueta energética caldera Clase - - - - - - - -

Etiqueta incl. regulación climática Clase - - - - - - - -

D
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83 DN40-DN50

EN Description

The 83 series PICV valve offers the following functions:
• Good valve authority to maintain temperature control and power output from the terminal unit using the 

complete stroke of the valve.
• Maximum design flow limitation: once set, the 83 valve maintains design flow regardless of pressure changes 

in the system.
• it can easily be set up once installed, using the actuator or by means of the device 081PR1.
• Measure by means of specific meter of the differential pressure across the valve: in this way user can verify if 

the start-up pressure has been reached and overpassed.

EN Valve features

The pressure independent control valve (PICV) combines the functions of a differential pressure controller, regulation 
valve and 2 port control valve into a single body.
The EVOPICV incorporates a small diaphragm type DPCV in order to keep a constant differential pressure across 
an orifice and to provide a constant flow rate whilst the differential pressure is with the operating limits of the valve. 
Beyond these working pressures the valve acts as a fixed orifice.
Making this orifice adjustable allows the valve to be pre-set deliver a range of flow rates. In the case of the EVOPICV 
valve this adjustment can be made in situ without removing any covers or actuators if the accessory 081PR1 is on; 
this device is already mounted on the valves. The adjustment wheel is lockable.
The EvoPICV valve also includes 2 port temperature control by means of an special pattern ball valve. The hole 
of the ball valve is machined to give a near equi-percentage flow control characteristic. Due to the fact that the 
differential pressure across the valve seat is constant it can be said that the authority of this control valve is very 
close to 1.
Due to the way the EVOPICV valve controls the flow rate, irrespective of differential pressure branch and sub 
mains, balancing valves are not required. The flow rate is maintained at the terminal unit regardless of system 
conditions making the valve ideal for systems with inverter driven pumps.
By turning 180° the ball the valve becomes a fullport valve and the pressure regulator get blocked. So the flashing 
of the valve is possible.

ΔP max. Close off 
pressure Temperature Working pressure 

max. Stroke Rangeability Leakage Accuracy
0 ÷ 1 bar*

600 kPa / 6 bar 600 kPa / 6 bar -10 ÷ 120 °C 1600 kPa / 16 bar 90°
>100

IEC 60534-2-3
Class IV

IEC 60534-4
± 5%

83HPR1 1 1/4" 83LPR1 1 1/2" 83HPR1 1 1/2" 83VLPR1 2" 83LPR1 2" 83HPR1 2"

Flow rate max. 6000 l/h
1,67 l/s

6000 l/h
1,67 l/s

9000 l/h
2,5 l/s

11000 l/h
3,06 l/s

12000 l/h
3,33 l/s

18000 l/h
5,00 l/s

Start-up max. 30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

40 kPa
0,40 bar

 35 kPa
0,35 bar

35 kPa
0,35 bar

Connections Rc 1 1/4" union F
EN 10226-1

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1

Rc 2" union F
EN 10226-1

Rc 2" union F
EN 10226-1

Rc 2" union F
EN 10226-1

* at 100%. For other presetting and differential pressure, refer to “Flow setting accuracy” on the PICV manual.
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EN Dimensional data

 D

 C

 A

 E  E

 B

Manual valve with presetting 081PR1 mounted

Art. DN
Flow rate

[ l/h ]
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HPR1 1 1/4" 40 6000 232 89 176 158 23,6

83LPR1 1 1/2" 40 6000 231 89 176 158 23,6

83HPR1 1 1/2" 40 9000 231 89 176 158 23,6

83VLPR1 2" 40 11000 278 89 176 158 23,6

83LPR1 2" 50 12000 267 97 221 198 28

83HPR1 2" 50 18000 267 97 221 198 28

15

5.2

38

38

5.5

9

25.5

9

51

mounting pad 83 PR1 se-
ries (accessory 081PR1)

 D

 C

 A

 E  E

 B

Rotary actuator serie SN08 with presetting 081PR1 mounted

Art. DN
Flow rate

[ l/h ]
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HPR1 1 1/4" 40 6000 232 221 176 158 23,6

83LPR1 1 1/2" 40 6000 231 221 176 158 23,6

83HPR1 1 1/2" 40 9000 231 221 176 158 23,6

83VLPR1 2" 40 11000 278 221 176 158 23,6

83LPR1 2" 50 12000 267 229 221 198 28

83HPR1 2" 50 18000 267 229 221 198 28

Rotary actuator serie VA9208 - VA9208C with presetting 081PR1 mounted

Art. DN
Flow rate

[ l/h ]
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HPR1 1 1/4" 40 6000 232 174 176 158 23,6

83LPR1 1 1/2" 40 6000 231 174 176 158 23,6

83HPR1 1 1/2" 40 9000 231 174 176 158 23,6

83VLPR1 2" 40 11000 278 174 176 158 23,6

83LPR1 2" 50 12000 267 182 221 198 28

83HPR1 2" 50 18000 267 182 221 198 28

C

D

E E

B

A
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EN Materials and weight

Material list

Regulating valve (A) Brass CW617N
PTFE

Diaphragm (B) Brass CW614N - EPDM-X
Stainless steel AISI 303

Presetting (D) [PR1 
series] Brass CW617N

Body (C) Ductile Iron

Gaskets EPDM-x

Additional manual 
shut-off device (E) Brass CW614N

EN Installation and maintenance EvoPICV 83
1. Use conditions
The valve has to be mounted with the arrow in the direction of the flow. Mounting it 
in the wrong direction may damage the system and the valve itself.
If flow reversal is possible, a non-return valve should be mounted.
Minimum differential pressure above which the valve begins to exercise its regulating 
effect:

A

D

C

B

83 EvoPICV

E

Art. Weight (kg)

83HPR1 1 ¼" 8,46

83LPR1 1 ½" 8,46

83HPR1 1 ½" 8,46

83VLPR1 2" 9,16

83LPR1 2" 15,66

83HPR1 2" 15,66

2. Flow preset
The presetting device limits the ball stroke. To set the selected flow, follow these steps:

Close the valve Release locking device Set maximum flow rate Lock again and re-open the 
valve.
Don't overtighten. Could 
seriously damage the device.
Torque 2÷3 Nm

83HPR1 1 ¼” 83LPR1 1 ½” 83HPR1 1 ½” 83VLPR1 2” 83LPR1 2” 83HPR1 2”

ΔP Start-up
30 kPa

0,30 bar
30 kPa

0,30 bar
35 kPa

0,35 bar
40 kPa

0,40 bar
35 kPa

0,35 bar
35 kPa

0,35 bar

Medium

Water / Water+glycol 30%
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3. Operating control
It is necessary to be sure that the valve is actually working in the 
operating range. In order to verify it, just measure the differential 
pressure across the valve, as shown in the picture.
If the measured differential pressure is higher than the start-up 
pressure, the valve is actually keeping the flow constant at the 
set value.
Pettinaroli MDPS2 is the device which allows to do it: along with 
a smartphone and the dedicated app, it can directly give the 
user the differntial pressure compared to the start-up differential 
pressure of the valve (proper valve has to be selected among all 
the Pettinaroli EvoPICV catalogue).

4. Maintenance and cleaning
During valve cleaning operations, use a damp cloth. DO NOT use any detergent or chemical product that may 
seriously damage or compromise the proper functioning and the reliability of the valve.

5. Flushing and shut off

Flushing can be made trhough the valve by turning the valve 180°.
The differential pressure reducer is now inhibited and no flow 
limitation occour.
Remember to restore the valve in its working position after 
flushing.

The valve can be closed through the 
cartrige, should there be the need to do 
so, by using a 6 mm allen key.
In normal working conditions this shut off 
device must be fully open.

6. Actuator assembly
The valve can be equipped with electro-mechanical actuators, according to the requirements of the system. The 
mounting pad is made according to ISO 9210 F04 which accommodates selectable actuators.
For proper installation, always close the valve. The actuator must be in closed position too before assembling.

1 2a 2b

Close the valve and do the 
presetting. Do not open up the 
valve after the presetting. To close 
the valve, rotate the stem 90° 
clockwise (the arrow on the stem 
must be pointed towards the PT 
ports).

SN08 series assembling:
• put the stem adaptor, 

aligning the arrows;
• put and fix the support 

through the screws
• place and hold the actuator 

on the front (stem) and on 
the rear

VA9208 series assembling:
• place the actuator on the 

valve
• tighten the screw on the top 

of the actuator connection

4 x M5 x 30mm
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EN Start-up curves and presetting

The example above shows a characterisitc curve where start-up pressure, hysteresis and accuracy can be 
evaluated.
Using a differential pressure gauge to measure the pressure drop the valve absorbs, allows to check whether the 
valve is in the operating range (and, therefore, whether the flow is constant) by simply verifying that the measured 
value P1 - P2 is higher than the start-up value.
If the ΔP measured value is lower than the start-up value, then the valve works as a fixed orifice valve.
Start-up value varies with flow setting of the valve, as shown by the example below:

P1 - P2

Flow rate

100%

70%

50%

kPa start-up

% knob opening

Q≠CONST Q=CONST

Q

P1 - P2

START-UP
PRESSURE

HYSTERESIS

15 kPa 30 kPa 400 kPa

Working range at 100%

Working range at 50%

When the valve is set at 100% of nominal (maximum) flow, the curve begins to remain constant at 30 kPa, therefore 
the working range of the valve is 30 ÷ 400 kPa;

When the valve is set at 50% of nominal flow, the curve begins to remain constant at 15 kPa, therefore the working 
range of the valve is 15 ÷ 400 kPa.

The following diagrams show the start-up pressure at different presetting.

P1

P2

P1 - P2
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Flow pre-setting 83 DN40 and DN50 EvoPICV
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Presetting 
%
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83HPR1 1 1/4"

Flow rate

l/h l/s

6000 1,667

5400 1,500

4800 1,333

4200 1,167

3600 1,000

3000 0,833

2400 0,667

1800 0,500

- -

- -

83LPR1 1 1/2"

Flow rate

l/h l/s

6000 1,667

5400 1,500

4800 1,333

4200 1,167

3600 1,000

3000 0,833

2400 0,667

1800 0,500

- -

- -

83HPR1 1 1/2"

Flow rate

l/h l/s

9000 2,500

8100 2,250

7200 2,000

6300 1,750

5400 1,500

4500 1,250

3600 1,000

2700 0,750

- -

- -

83VLPR1 2"

Flow rate

l/h l/s

11000 3,056

9900 2,750

8800 2,444

7700 2,139

6600 1,833

5500 1,528

4400 1,222

3300 0,917

- -

- -

83LPR1 2"

Flow rate

l/h l/s

12000 3,333

10800 3,000

9600 2,667

8400 2,333

7200 2,000

6000 1,667

4800 1,333

3600 1,000

- -

- -

83HPR1 2"

Flow rate

l/h l/s

18000 5,000

16200 4,500

14400 4,000

12600 3,500

10800 3,000

9000 2,500

7200 2,000

5400 1,500

- -

- -



8STE0312 - 83 DN40 DN50 rev.02 - 03/09/2021

83 SeriesTECHNICAL SPECIFICATION

EN Control curves

Operating on the position of the regulating valve control stem A will modify the valve Kv, hence the flow rate.
The relation between Kv and stroke is shown in the graph below.

Typical control valve characteristic curves.*

Combining the EvoPICV valve characteristic with heat exchanger results in a linear control system.

In the next page control curves of valves 83 DN40 - DN50 are shown.

* Control curve characteristic may change according to valve version.

Valve model

83HPR1 1 1/4" - 6000 l/h

83LPR1 1 1/2” - 6000 l/h

Presetting positions

100% Open

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H/H0

Kv
/K

vm
ax

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100%

Kv % = Kv/Kvmax

ON-OFF ZONE

MODULATING ZONE

Good control 
characteristic

theoretical 
equipercentage 
curve
n(eq) = 3.9

Bad control 
characteristic

Execellent control
characteristic

Stroke % = H/H0
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Valve model

83HPR1 1 1/2" - 9000 l/h

Presetting positions

100% Open

Valve model

83VLPR1 2" - 11000 l/h

Presetting positions

100% Open

Valve model

83LPR1 2" - 12000 l/h

Presetting positions

100% Open

0%
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90%

100%
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EN Actuators

• H: current lift (opening) of the control valve; H varies from 0 to H0

• H0: maximum lift of the control valve;

• Kv: valve flow factor at lift = H

• Kvmax: valve flow factor at lift = H0

The table below shows actuator part numbers for different control types.

Type Standard Stroke

24v or 100-240v, 0-10v Proportional SN08CC max. 95°

24v, 3 Point Floating SN08 max. 95°

230v, 3 Point Floating SN08 max. 95°

24v, 0-10v Proportional spring return VA9208C max. 95°

24v, ON-OFF spring return VA9208 max. 95°

230v, ON-OFF spring return VA9208 max. 95°

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H/H0

Kv
/K

vm
ax

Valve model

83HPR1 2" - 18000 l/h

Presetting positions

100% Open

EN Accessories

MDPS2
Digital differential manometer Bluetooth® for start-up test of PICV valves and flow 
rate measurement of Terminator balancing valves and Venturi devices. To be used with 
specific app installed on a smartphone.

MDP
Digital differential manometer differential pressure measurement.
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Fratelli Pettinaroli Spa
Via Pianelli, 38 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - Italy
Tel. +39 0322 96217 - +39 0322 96545 - Fax +39 0322 96546
info@pettinaroli.com - www.pettinaroli.com

*The product color may be different with the actual product color due to printing procedure. *The appearance and specifications may change with no prior notice for improvement.
*The data and photo should not be used without permission of the copyright holder.

EN Generals
Pettinaroli does not accept any liability for improper or wrong use of this product.
Always protect the pressure regulator by using strainers upstream of the valve and, in any case, make sure water quality 
complies with UNI 8065 standard. Fratelli Pettinaroli suggests to follow recommendations of VDI 2035/1 too. Maximum 
suggested content (total) content of Iron and Copper should be: Fe < 0.5 mg/kg and Cu < 0.1 mg/kg.
Furthermore, maximum iron oxide in the water passing through control valve (PICV) must not exceed 25 mg/Kg (25 ppm).
 To ensure the main pipework is cleaned appropriately, flushing by-passes should be used without flushing through the pressure 
regulator of the PICV thereby preventing dirt that might clog the valve.
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Modelo Capacidad
Litros Peso Kgs Altura Diámetro

aislado A B C D

VOLTER300 300 70 1345 650 1110 835 460 210 B

VOLTER500 500 90 1620 750 1381 971 651 211 B

VOLTER800 800 130 1685 990 1426 1026 626 256 -

VOLTER1000 1.000 170 2039 990 1720 1249 844 300 -

VOLTER1500 1.500 230 2150 1200 1751 1286 901 351 -

VOLTER2000 2.000 270 2374 1300 2025 1489 959 325 -

VOLTER2500 2.500 330 2444 1400 2059 1529 939 350 -

VOLTER3000 3.000 380 2634 1450 2250 1700 950 350 -

VOLTER4000 4.000 440 2816 1600 2387 1837 1087 487 -

VOLTER5000 5.000 540 2879 1800 2400 1770 1120 540 -

 °C

De 750 a 5000 litros Sky desmontable.
Se puede suministrar con aislamiento aparte.

    Flexible de 100 mm. en resto de capacidades.

   solares y de instalaciones de biomasa y geotermia.

.  Posición horizontal.

.  Conexiones / diámetros especiales.

.  Aislamiento extra de 150 mm.

VOLTER ACERO NEGRO

Volante Térmico Instalaciones BIOMASA SOLAR y Calefacción
Modelo VOLTER

Portes
Pagados

Aplic.
Solar

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES

DATOS DIMENSIONALES

Aplic.
Biomasa

LEYENDA

    

Purga de aire Termómetro

Termómetro Bi-metálico cromado 
0-120ºC. Incluye vaina. Rosca  1/2”

ACCESORIOS
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Dado que los acumuladores VOLTER además de para instalaciones de calefacción se utilizan para volantes térmicos de instalaciones solares, es 
especialmente importante el aislamiento, para aprovechar al máximo el rendimiento solar, y evitar las dispersiones térmicas.

Es por ello que todos los acumuladores VOLTER, desde la capacidad de 300 litros, van aislados de forma especial con un aislamiento muy 
sobredimensionado, exento de CFC. 

Los VOLTER a partir de 800 litros pueden desmontar el sistema de 
forma sencilla, y volver a montarse una vez el depósito esté en su 
ubicación definitiva.

Los acumuladores de la serie VOLTER, están dirigidos esencialmente a las instalaciones solares y de suelo radiante, que son la aplicación más 
utilizada para este tipo de depósitos. Éstos, contribuyen a aumentar el volumen total de la instalación, dotándola de una mayor estabilidad tér-
mica, y funcionando como un depósito de energía en forma de agua a temperatura, para poder disponer de ella en momentos en que no haya 
producción (por ejemplo de noche). 

La ventaja frente a un sistema tradicional de acumuladores de ACS, radica en que en los depósitos VOLTER es posible acumular agua a alta 
temperatura (90ºC), dado que como el fluido es agua (o agua+anticongelante) en circuito cerrado, no existe el riesgo de corrosión, ni limitación 
de temperatura dado que no existe riesgo de quemaduras por parte del usuario. Por ello, la cantidad de energía acumulada puede ser mayor (a 
mayor temperatura más energía captada).

VOLTER FICHA TÉCNICA
Volante Térmico Instalaciones BIOMASA, SOLARES y Calefacción

Modelo VOLTER
UTILIZACIÓN

AISLAMIENTO ESPECIAL

DESMONTABLE

Copete en poliuretano inyectado para la parte superior (la zona a mayor temperatura)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

VOLTER

MODVFRESH 1

VOLTER

M2

M2 FIX3

CLIMA M

INSTALACIÓN SOLAR CENTRAL CON PRODUCCIÓN INDIVIDUAL DE A.C.S
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Annex 2. Instruccions de
manteniment 

 1 Dades bàsiques de la instal·lació
1.1. Emplaçament de la instal·lació 

Adreça C/Jaume I, 15-45
Població 08251 Lliçà d'Amunt

Taula 23: Dades emplaçament

1.2. Breu descripció de la instal·lació
La instal·lació està formada per una caldera de biomassa ubicada a un edifici auxiliar, amb la corresponent
instal·lació  hidràulica,  la  canonada  de  distribució  cap  a  dues  sales  de  calderes  existents,  la  instal·lació
d'acoblament a la instal·lació existent i el sistema de control.

Queden  excloses  d’aquest  manual  de  manteniment,  les  actuacions  necessàries  per  al  correcte
funcionament dels circuits interiors existents i les de les calderes de gasoil.

AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA CALDERA, BOMBES,
BESCANVIADORS DE PLAQUES I RESTA D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ELS QUALS SERAN ADJUNTATS A
AQUEST DOCUMENT.

 2 Objecte
L’objecte del present document és:

- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.

- la descripció del programa de funcionament.

- la descripció del programa de manteniment preventiu.

- la descripció del programa de gestió energètica. 

Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació tèrmica de biomassa i xarxa de calor, amb l’objectiu
de complir amb les prescripcions tècniques de seguretat, bon funcionament, allargament de la vida útil i
eficiència de la instal·lació.

Aquest document serà revisat i entregat amb la finalització d’obra, incloent-ho totes les modificacions que
es puguin haver produït  durant l’execució  així  com el  llistat  dels  equips instal·lats  i  manuals específics.
Aquest document serà guardat amb la resta de documentació tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una
còpia a l’empresa mantenidora.
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 3 Advertències de seguretat i riscs
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei Tècnic,
amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació.

Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les mesures de seguretat.
Tant a la caldera, com a la sitja de biomassa com a la instal·lació hi pot haver els següents riscos:

Perill general Atenció: 
Abans de realitzar cap tasca de manteniment, obrir portes, accedir a la sitja, treure 
revestiments, accedir al quadre de control, per motius de seguretat cal apagar 
l’interruptor general de la caldera, protegir-lo per a evitar accionament accidentals i 
advertir de forma visible que s’estan realitzant tasques de manteniment.

Perill de 
cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts de la xemeneia i
evacuació de fums, i les canonades poden escalfar-se molt (T>50ºC) amb perill de 
cremades.
No obrir la porta de la cambra de combustió durant el funcionament de la instal·lació.
No manipular cap element sense protegir-se amb guants.
Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.
Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció de cendres poden escalfar-se.

Perill de lesions 
per elements 
giratoris!

Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris! 
La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden produir lesions 
per talls i atrapaments:
- el sistema d’alimentació i ompliment disposa de part mòbils.
- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.
- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).
- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
- els motors i ventiladors.
Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i bloquejar-lo per a 
evitar actuacions accidentals.

Perill per 
electrocució!

Atenció: Perill de patir lesions per electrocució! 
Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun element elèctric, 
apagar l’interruptor general de la caldera de biomassa per a evitar que quedin 
elements amb alimentació elèctrica.
Prestar especial atenció als cables i al seu estat.
Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.

Perill per gasos 
inflamables i 
tòxics!

Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics! 
Si el manteniment o la neteja no es realitza de manera adequada poden produir-se 
fugues de gas de combustió. Aquest gas és inflamable i tòxic.
Treballar amb la caldera apagada.
Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.
Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de la caldera) abans 
d’iniciar les tasques de manteniment.
Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.
No obrir de manera sobtada les portes de la cambra de combustió ni del circuit 
d’extracció de fums.
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En cas de fugues del gas de combustió, apagar ràpidament la caldera i instal·lació 
elèctrica i deixar ventilar bé la sala.

Atenció: El pèl·let genera CO per descomposició espontània. Comprovar les 
ventilacions de la sala de la sitja i abans d’accedir-hi seguir les recomanacions 
indicades en els apartats següents.

Perill d’incendi!

Atenció: Perill d’incendi! 
S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no es realitza 
correctament el manteniment i neteja hi ha perill d’incendi.
Cal seguir identificar els elements de seguretat i prevenció d’incendi abans d’iniciar les
tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportar-los.
Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.
Cal realitzar les neteges periòdiques i complir amb les prescripcions del manual per a 
evitar males combustions.

Taula 24: Advertències de seguretat i riscos

 4 Consideracions  a  tenir  en  compte
abans d'actuar en sitges de biomassa.

- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pèl·let o estella), obrir els accessos, boques de descàrrega i
deixar ventilar  uns 15 minuts.

- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentració està sota els nivells permesos. 

- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.

- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que l’alimentador i dispositius mecànics estan aturats (i
que no es poden activar automàticament). Deixar una nota en el panell de control conforme s’està realitzant
tasques de manteniment, per a evitar que es produeixin actuacions involuntàries.

- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es procedirà a realitzar actuacions de manteniment.

- No entrar personal que no estigui format.

-  En el  cas  de  sitges  de  pèl·let,  es  recomana haver  llegit  i  seguir  les  indicacions  de la  Guia  de  bones
pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni (CO) en l’emmagatzematge de pèl·lets
de fusta a les dependències dels usuaris finals

Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc d’atrapament

 5 Consideracions a tenir presents abans 
d'actuar sobre la caldera de biomassa.

- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de combustió).

- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.

- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.
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- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.

- Anar amb compte amb les superfícies calentes.

- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.

- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.

- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.

- No actuar personal no format.

Alguns  riscs  identificats:  Risc  d'ofegament,  risc  de  cremades  per  superfícies  calentes  i  per  foc,  risc
d’electrocució i risc d’atrapament.

 6 Instruccions per efectuar l’aturada de
la instal·lació

El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei Tècnic,
amb  els  coneixements  adequats  pel  tipus  de  caldera  i  instal·lació.  Abans  de  realitzar  les  tasques  de
manteniment cal tenir present que pot ser necessari aturar el sistema o una part del mateix per a poder
actuar amb seguretat. Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa, existiran tres nivells d'actuació de
més general a més específic:

Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema: 

1.- Desconnexió elèctrica de la caldera 
S’actuarà sobre l’Interruptor General Automàtic (INT. GENERAL) 
situat al quadre elèctric blanc del costat de la porta. 
Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a tots els 
dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa, les 
bombes deixen de funcionar i es pot generar un 
sobreescalfament de la caldera. Només utilitzar aquest sistema 
en cas de necessitat.
Si mai es vol procedir a la desconnexió elèctrica (per a desús 
durant un temps) procedir primer amb l’aturada descrita a 
l’apartat 3 i fer la desconnexió al cap d’unes hores quan la 
temperatura de la caldera hagi disminuït. 

2.- Parada d’emergència de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor o polsador vermell situat al 
cos de la caldera. 
Aquesta actuació atura l’alimentació elèctrica de tots els 
components de la caldera (però no afecta a la instal·lació 
elèctrica de la sala). Aquesta actuació la realitzarem en cas que 
calgui aturar de cop la caldera per emergència en algun dels seus
components o per a tasques de manteniment del quadre de 
control. 
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3.- Parada del funcionament de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor, selector o menú de pantalla
tàctil, situat al frontal del quadre de control de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació i combustió de la caldera 
però permet el funcionament de l’extractor de fums per a evitar 
que el foc retorni pel canal d’alimentació i per a escombrar la 
cambra de combustió.
Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem aturar el 
funcionament de la caldera per alguna emergència en 
l’alimentació del combustible o quan es vulgui deixar un temps 
sense utilitzar. 

Taula 25: Nivells d'actuació per efectuar l’aturada.

Si  es  vol  realitzar  alguna actuació  sobre les  bombes o electrovàlvules,  es  procedirà  a desconnectar-les
elèctricament  mitjançant  els  interruptors  automàtics  del  quadre  elèctric.  Veure  més  detall  al  plànol
d’esquema unifilar. 

En qualsevol cas, durant les actuacions de manteniment que requereixin una aturada total o parcial del
sistema, el mantenidor col·locarà senyalitzacions d'advertència per a evitar una actuació involuntària que
pugui generar un accident o mal funcionament.

 7 Instruccions  per  efectuar  la
sectorització de la instal·lació.

Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé sigui per actuacions de
manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat vàlvules de pas per a independitzar tots
els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a l’esquema hidràulic.

En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada per a evitar un possible
error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les quals poden tancar-se
en  cas  d’haver  de  realitzar  alguna  operació  de  manteniment  o  reparació.  ABANS  DE  TANCAR-LA,
ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA I QUE NO HI HAGI COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA
MATEIXA.  Quan  es  vulgui  restablir  el  funcionament,  primer  obrir  les  vàlvules  de  pas,  verificar  el
funcionament de les bombes per a poder dissipar temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.

Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la neteja del filtres de
protecció o tasques de reparació. Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat la bomba i en cap cas
tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.
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 8 Condicions  normals  i  límit  de
funcionament de la instal·lació

La instal·lació i els seus components ha estat dissenyada per a treballar amb el rang de condicions següents.

Paràmetre Valor habitual Valor mínim Valor màxim
Pressió 1,5 bar 0,5 bar 3 bar
Temperatura Segons element Segons element 95ºC

Taula 26: Condicions funcionament.

El fluid caloportador serà aigua descalcificada i filtrada segons les característiques següents:

Paràmetre Valor
Conductivitat elèctrica (µm/cm) 100-1500

pH 9,5-10

Oxigen (mg/l) <0,02

Alcalins (nmol/l) <0,02

Taula 27: Paràmetre aigua.

Qualsevol valor que difereixi de les mateixes haurà de ser estudiat i revisat pel personal de manteniment
(així com les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'esmentada anomalia).

 9 Programa de funcionament
La present instal·lació donarà servei per a calefacció als edificis  de l’Escola d'adults, Escola els Picots i el
Pavelló municipal.  La seva temporada de funcionament actualment es correspondrà a la  temporada de
funcionament de la calefacció i també amb el calendari del curs escolar. 

Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats del centre, de reducció durant
els períodes de neteja o anteriors al moment de confort i s’aturarà durant les hores en les que no hi hagi
presència al centre. De la mateixa manera es programarà mitjançant el control centralitzat, els dies en “
mode vacances” en els quals la temperatura de consigna serà només per a manteniment d’una temperatura
mínima (inferior a la temperatura de confort o reduïda).

S’indicarà en el programa de control o mitjançant un cartell que la programació de les  temperatures de
confort no ha de ser superior a 21ºC en mode calefacció ni inferior a 26ºC en mode refrigeració sempre i
quan no hi hagi un decret més restrictiu. Les humitats relatives han d’estar compreses entre el 30 i 70%.

Periòdicament, un cop cada mes, es posarà en funcionament les calderes de suport per tal de verificar que
està operativa per si mai s’han de posar en mode de servei.
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 10 Programa  de  manteniment
preventiu

A la taula següent s’adjunta el llistat de tasques a realitzar, amb codi identificador i la seva periodicitat:
OPERACIÓ Periodicitat

Actuacions a realitzar a la visita mensual
Control visual de la caldera de biomassa m
Comprovació de pressió d'aigua en circuits i caldera m
Comprovació de la temperatura  en circuits i caldera m
Comprovació de l'estat del combustible sòlid- m
Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de combustible sòlid m
Control de peces de desgast o per indicacions del fabricant m

Controlar les instal·lacions de seguretat contra el retrocés de  la combustió m

Controlar la neteja dels romanents de  la combustió m

Neteja i control de la tapa de seguretat contra el retrocés de la combustió m

Neteja i control de la junta d'estanquitat de la porta m
Neteja i comprovació del sense fi d'alimentació del biocombustible i d'extracció de 
cendres

m

Neteja i comprovació de l'estat del cablejat i els sensors m
Comprovació de reglatge i actuació de seguretat de temperatura m
Comprovació del tarat dels elements de seguretat m
Revisió dl funcionament de  bombes i ventiladors m

Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)
Revisió dels paràmetres de control de la caldera 2t
Comprovació del material refractari 2t
Revisió del sistema automàtic d'encesa i apagada 2t

Comprovació i neteja, si s'escau, de la cambra de combustió, bescanviadors de 
calor,  conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa 2t

Neteja de la cúpula de postcombustió 2t
Lubricar tots els engranatges i cadenes 2t
Revisió i neteja dels filtres d’aigua 2t
Revisió i neteja de les unitats terminals aire-aigua 2t

Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire t
Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic t
Revisió de la xarxa de conductes segons criteris de la norma UNE 100012
Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330
Verificació del sistema d'ignició del biocombustible t
Verificació de l'extractor de gasos de combustió t
Comprovació de reglatge i actuació del termòstat de treball t
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Verificació de la vàlvula de seguretat t
Revisió del vas d'expansió t
Verificació d'estat, disponibilitat i paràmetres dels elements de prevenció 
d'incendis

t

Verificació d'actuació dels circuits de seguretat i enclavament t
Medició del Ph de la caldera t
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau) t
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades t
Verificació i comprovació dels bescanviadors de plaques t
Verificació i ajustament de les connexions elèctriques t

Verificació i ajustament de la protecció tèrmica del motor del ventilador t

Verificació de les connexions de la posada a terra de la caldera i dels sistemes 
elèctrics per al transport del combustible

t

Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau t

Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions elèctriques t

Verificació de l'estat de funcionament de la ventilació de la sala de calderes t

Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de la mateixa)
la realitzarà l’usuari. Així mateix l’usuari periòdicament (un cop per setmana) realitzarà una inspecció visual de l’estat
de la caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.

Taula 28: Tasques de manteniment

CODI
s setmanal
m mensual
t anual
2t dues/temporada
3m Cada tres mesos
2a Cada dos anys

Taula 29: Codi periodicitat

 11 Programa de gestió energètica
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips de generació de
calor.  Aquest  anàlisi  es  realitzarà  mesurant  i  registrant  els  valors  indicats  per  a  calderes  d’entre  70  i
1.000kW, d’acord amb les operacions indicades a la taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

Taula 3.2.- Mesures de generadors de calor i la seva periodicitat

Mesures a realitzar als generadors de calor
Periodicitat
20kW < P < 
70kW

70kW < P < 
1.000kW

P > 
1.000kW

1. Temperatura o pressió del fluid portador a la entrada i 2a 3m m
66

 



sortida del generador de calor.
2. Temperatura ambient del local o sala de màquines. 2a 3m m
3. Temperatura dels gasos de combustió. 2a 3m m
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió. 2a 3m m
5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i 
de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

2a 3m m

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera 2a 3m m
m: un cop al mes, 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada, 2a: cada dos anys

Taula 30: taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

Així  mateix  l’empresa  mantenidora  realitzarà  un  seguiment  dels  consums d’energia  i  aigua  de  manera
periòdica,  amb  l’objectiu  de  detectar  desviacions  de  consum  i  realitzar  les  corresponents  correccions.
Aquesta informació registrada es subministrarà a la propietat i es guardarà durant al menys 5 anys.

 12 Necessitat  de  inspeccions  i
obligatorietat  de  signar  contracte  de
manteniment.

Com que es tracta d’una instal·lació de més de 70kW, el titular de la instal·lació encarregarà a una empresa
mantenidora  la  realització  del  manteniment  de la  instal·lació  tèrmica.  Aquest  realitzarà  les  inspeccions
obligatòries i conservarà la documentació corresponent.

El  mantenidor  conservarà  la  documentació  de  totes  les  actuacions,  ja  siguin  de  reparació  o  reforma
realitzades a la instal·lació tèrmica i  en donarà una còpia al titular per tal que siguin guardades amb la
documentació tècnica de la instal·lació.

Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una inspecció d’eficiència
energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.

ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)
01. Plànol Planta de les Sales de Calderes.
02. Plànol. Esquema Hidràulic.
03. Plànol. Esquema Unifilar. 
04. Manuals dels elements de la instal·lació
05. Pòster Informatiu sala de calderes.

Taula 31: Annexes al manual.
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ANNEX 3.-PLANIFICACIÓ
ACTUACIONS
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Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt



Annex 3. Planificació d’actuacions

Per  a  poder  iniciar  les  actuacions  caldrà  que  aquestes  estiguin  adjudicades  i  que  s’hagin  concedit  els
permisos municipals corresponents. La durada estimada de les actuacions serà d’aproximadament 8 mesos
tot i que dependrà del personal disponible, de la coordinació dels diferents equips i de la meteorologia del
període.

Nota: Destacar que alguns materials com el tub preaïllat, la caldera, el dipòsit o alguns comptadors poden
tenir temps d’entrega d’entre 4 i 16 setmanes. Cal efectuar les previsions corresponents per a poder complir
amb els terminis indicats.

En primer lloc es realitzaran les tasques prèvies per a poder condicionar l’espai a on es construirà la sala de 

calderes de biomassa. Per a realitzar aquestes actuacions caldrà emprar personal del sector de la 

construcció i instal·ladors de gas i gasoil qualificats.

1.  Desmuntatge i retirada a espai segur de les bombones de gas propà i dipòsits gasoil (assegurant les 
instal·lacions) per a poder ser després reinstal·lats de nou. Desmuntatge de la caldera de gasoil de 
l’escola d’adults i retirada a gestor de residus.

2. Desmuntatge de la caldera de gasoil de l’Escola d’Adults (per a ser gestionada) i desmuntatge de les 
instal·lacions interiors per a ser reinstal·lades després al col·lector de la subestació.

3. Desmuntatge i enderroc del cobert dels dipòsits de gasoil, de l’armari de les bombones de gas 
propà i de la tanca de bruc.

4. Enderroc de l’envà a la zona d’accés a la sala de calderes, obertura en la tanca per a futur accés a la 
sala de calderes i «apeo» de la porta d’accés a l’actual sala de calderes. 

5. Realització de l’obertura amb porta corredissa per a accés dels vehicles de descàrrega d’estella al 
pati de l’escola d’adults.

Després es procedirà a fer les tasques de construcció de l’espai per a sala de calderes i la sitja de biomassa 

soterrada. Per a realitzar aquestes actuacions caldrà emprar personal del sector de la construcció i 

maquinària per a fer el moviment de terres.

6. Excavació de terreny per a la sitja i fonamentació de la mateixa.

7. Desplaçament del tub de pluvials o desaiguat que creua la zona de treball i tall o desplaçament 
d’arbre.

8. Fonamentació de la sitja de biomassa.

9. Realització de l’obertura per accés a la sitja al mur límit de parcel·la. 
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10. Construcció dels murs de formigó armat.

11. Construcció de la coberta de la sitja de biomassa.

12. Impermeabilització dels murs en contacte amb el terreny i muntatge del tub de drenatge.

13. Reompliment de terres al voltant del mur, execució de la capa de graves i pendent per la llosa (amb 
atalussament lateral.

14. Execució de la llosa d’aproximació i nivellament per a la descàrrega a la sitja.

15. Muntatge de les portes de pas i reixes de ventilació, i coberta corredissa de la sitja.

16. Construcció de les parets de bloc de formigó i pilars de la nova sala de calderes de biomassa.

17. Instal·lació de la biga metàl·lica per a la coberta.

18. Muntatge de les bigues de coberta i execució de la coberta de teula àrab amb pas de xemeneia.

19. Muntatge del canaló de recollida d’aigües plujana amb xapa plegada.

20. Execució de la solera de paviment de la nova sala de calderes i antiga per anivellament de tot l’espai
i execució del desaiguat de la sala embegut en el paviment fins a recollida de pluvials.

21. Muntatge de portes i reixes de ventilació.

22. Remolinat de la cara exterior de les parets de la sala de calderes.

23. Pintat de la cara exterior de les parets de la sitja i sala de calderes.

24. Construcció del cobert per als dipòsits de gasoil i per a les bombones de propà.

Després es procedirà a fer les tasques d’execució de la xarxa de calor. Per a realitzar aquestes actuacions 

caldrà emprar personal del sector de la construcció, maquinària per a fer el moviment de terres i 

instal·ladors de calefacció.

25. Obertura de la rasa per la instal·lació de la canonada preaïllada des de la sala de calderes de l’escola
fins a la T de derivació, i des d’aquesta fins al Pavelló.

26. Obertura de passos de les canonades cap a dins de les sales.

27. Col·locació de la canonada preaïllada amb prova hidràulica i tubs corrugats amb arqueta elèctrica 
cada 40m

28. Reompliment de la rasa

29. Obertura de la rasa per la instal·lació de la canonada preaïllada des de la sala de calderes de 
biomassa fins a la T de derivació.

30. Col·locació de la canonada preaïllada amb prova hidràulica i tubs corrugats amb arqueta elèctrica 
cada 40m

31. Reompliment de la rasa

32. Reconstrucció dels paviments afectats
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Després es podran realitzar els treballs de connexió de les sales de calderes i de la sala de calderes de 
biomassa. Alguns treballs es poden realitzar en paral·lel a l’obra civil si es coordina bé. Per a poder realitzar 
aquestes tasques caldrà disposar personal  d’instal·lacions hidràuliques i ajuts de paleteria.

33. Desmuntatge de les dues calderes de gasoil de l’escola (i reubicar-les a la sala de calderes de la 
xarxa de calor).

34. Descàrrega, emplaçament i muntatge de la caldera de biomassa.

35. Muntatge dels dipòsits d’inèrcia i instal·lació hidràulica de la sala de calderes de biomassa i de les 
calderes de gasoil.

36. Muntatge i instal·lació de la subestació de bescanvi de l’escola d’adults i connexió a la instal·lació 
existent.

37. Muntatge de les xemeneies i posterior recobriment (amb tabic remolinat i pintat per la cara 
exterior).

38. Instal·lació elèctrica de la sala de calderes de biomassa i control de la xarxa.

39. Muntatge i instal·lació de la subestació de bescanvi de l’escola i connexió a la instal·lació existent.

40. Desmuntatge de les calderes de gasoil del pavelló (per a gestionar-les com a residu).

41. Muntatge i instal·lació de la subestació de bescanvi del Pavelló esportiu i connexió a la instal·lació 
existent.

42. Instal·lació de gas propà (reconnexió de les bombones a la instal·lació existent) i instal·lació de 
gasoil (connexió dels dipòsits existents a les calderes reemplaçades).

43. Muntatge, programació i proves del sistema de control.

Un cop finalitzats els treballs de connexió de cada sala i del conjunt de les actuacions, es procedirà a 
realitzar les proves hidràuliques, certificats, butlletins, legalitzacions i certificacions finals d’obra.

44. Proves hidràuliques i de control, un cop posada en funcionament la caldera i connexió de als edificis
existents. 

45. Realització del certificat final d’obra i legalització de les modificacions d’instal·lacions. 
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PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ DE LES TASQUES de la Xarxa de calor amb biomassa a Lliçà d’Amunt

ACTIVITATS / DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Treballs construcció sitja  i sala de calderes

Construcció de la sitja i sala de calderes

8.-Fonamentació de la sitja de biomassa.

17.- Instal·lació de la biga metàl·lica per a la coberta.

21.- Muntatge de portes i reixes de ventilació.

Tasques prèvies de condicionament de la 
zona
1.-Desmuntatge i retirada a espai segur de les 
bombones de gas propà i dipòsits gasoil (assegurant 
les instal·lacions). Desmuntatge de la caldera de 
gasoil.

2.-Desmuntatge de la caldera de gasoil de l’Escola 
d’Adults (per a ser gestionada) i desmuntatge de les 
instal·lacions interiors per a ser reinstal·lades 
després al col·lector de la subestació.

3.- Desmuntatge i enderroc del cobert dels dipòsits 
de gasoil i de l’armari de les bombones de gas propà.

4.- Enderroc de l’envà a la zona d’accés a la sala de 
calderes, obertura en la tanca per a futur accés a la 
sala de calderes i «apeo» de la porta d’accés a 
l’actual sala de calderes. 

5.- Realització de l’obertura amb porta corredissa per 
a accés dels vehicles de descàrrega d’estella al pati 
de l’escola d’adults.

6.-Excavació de terreny per a la sitja i fonamentació 
de la mateixa.

7.-Desplaçament del tub de pluvials o desaiguat que 
creua la zona de treball, i tall o desplaçament arbre.

9.- Realització de l’obertura per accés a la sitja al mur 
límit de parcel·la. 

10.- Construcció dels murs de formigó armat.

11,- Construcció de la coberta de la sitja de 
biomassa

12.- Impermeabilització dels murs en contacte amb el 
terreny i muntatge del tub de drenatge.

13.- Reompliment de terres al voltant del mur, 
execució de la capa de graves i pendent per la llosa 
(amb atalussament lateral.

14.- Execució de la llosa d’aproximació i nivellament 
per a la descàrrega a la sitja.

15.- Muntatge de les portes de pas i reixes de 
ventilació, i coberta corredissa.

16. Construcció de les parets de bloc de formigó i 
pilars de la nova sala de calderes de biomassa.

18.- Muntatge de les bigues de coberta i execució de 
la coberta de teula àrab amb pas de xemeneia

19.- Muntatge del canaló de recollida d’aigües plujana 
amb xapa plegada.

20.- Execució de la solera de paviment de la nova 
sala de calderes i antiga per anivellament de tot 
l’espai i execució del desaiguat de la sala embegut en 
el paviment fins a recollida de pluvials.

22.- Remolinat de la cara exterior de les parets de la 
sala de calderes.

23.- Pintat de la cara exterior de les parets de la sitja i 
sala de calderes.

24.- Construcció del cobert per als dipòsits de gasoil i 
per a les bombones de propà.

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa



PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ DE LES TASQUES de la Xarxa de calor amb biomassa a Lliçà d’Amunt

ACTIVITATS / DIES 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Treballs construcció sitja  i sala de calderes

Construcció de la sitja i sala de calderes

8.-Fonamentació de la sitja de biomassa.

17.- Instal·lació de la biga metàl·lica per a la coberta.

21.- Muntatge de portes i reixes de ventilació.

Tasques prèvies de condicionament de la 
zona
1.-Desmuntatge i retirada a espai segur de les 
bombones de gas propà i dipòsits gasoil (assegurant 
les instal·lacions). Desmuntatge de la caldera de 
gasoil.

2.-Desmuntatge de la caldera de gasoil de l’Escola 
d’Adults (per a ser gestionada) i desmuntatge de les 
instal·lacions interiors per a ser reinstal·lades 
després al col·lector de la subestació.

3.- Desmuntatge i enderroc del cobert dels dipòsits 
de gasoil i de l’armari de les bombones de gas propà.

4.- Enderroc de l’envà a la zona d’accés a la sala de 
calderes, obertura en la tanca per a futur accés a la 
sala de calderes i «apeo» de la porta d’accés a 
l’actual sala de calderes. 

5.- Realització de l’obertura amb porta corredissa per 
a accés dels vehicles de descàrrega d’estella al pati 
de l’escola d’adults.

6.-Excavació de terreny per a la sitja i fonamentació 
de la mateixa.

7.-Desplaçament del tub de pluvials o desaiguat que 
creua la zona de treball, i tall o desplaçament arbre.

9.- Realització de l’obertura per accés a la sitja al mur 
límit de parcel·la. 

10.- Construcció dels murs de formigó armat.

11,- Construcció de la coberta de la sitja de 
biomassa

12.- Impermeabilització dels murs en contacte amb el 
terreny i muntatge del tub de drenatge.

13.- Reompliment de terres al voltant del mur, 
execució de la capa de graves i pendent per la llosa 
(amb atalussament lateral.

14.- Execució de la llosa d’aproximació i nivellament 
per a la descàrrega a la sitja.

15.- Muntatge de les portes de pas i reixes de 
ventilació, i coberta corredissa.

16. Construcció de les parets de bloc de formigó i 
pilars de la nova sala de calderes de biomassa.

18.- Muntatge de les bigues de coberta i execució de 
la coberta de teula àrab amb pas de xemeneia

19.- Muntatge del canaló de recollida d’aigües plujana 
amb xapa plegada.

20.- Execució de la solera de paviment de la nova 
sala de calderes i antiga per anivellament de tot 
l’espai i execució del desaiguat de la sala embegut en 
el paviment fins a recollida de pluvials.

22.- Remolinat de la cara exterior de les parets de la 
sala de calderes.

23.- Pintat de la cara exterior de les parets de la sitja i 
sala de calderes.

24.- Construcció del cobert per als dipòsits de gasoil i 
per a les bombones de propà.

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa



PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ DE LES TASQUES de la Xarxa de calor amb biomassa a Lliçà d’Amunt

ACTIVITATS / DIES 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Treballs construcció sitja  i sala de calderes

28.- Reompliment de la rasa

31.- Reompliment de la rasa

32.- Reconstrucció dels paviments afectats

Execució de la xarxa de calor amb canonades 
soterrades i vistes

25,-Obertura de la rasa per la instal·lació de la 
canonada preaïllada des de la sala de calderes de 
l’escola  fins a la T de derivació, i des d’aquesta fins 
al Pavelló.

26.- Obertura de passos de les canonades cap a 
dins de les sales

27,- Col·locació de la canonada amb prova hidràulica

29,-Obertura de la rasa per la instal·lació de la 
canonada preaïllada des de la sala de calderes de 
biomassa fins a la T de derivació.1

30,- Col·locació de la canonada amb prova hidràulica

Instal·lació hidràulica de la sala de biomassa 
i sales existents

33.- Desmuntatge de les dues calderes de gasoil de 
l’escola (i reubicar-les a la sala de calderes de la 
xarxa de calor).

34.- Descàrrega, emplaçament i muntatge de la 
caldera de biomassa.

35.- Muntatge dels dipòsits d’inèrcia i instal·lació 
hidràulica de la sala de calderes de biomassa i de les 
calderes de gasoil.

36.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi de l’escola d’adults i connexió a la 
instal·lació existent.

37.- Muntatge de les xemeneies i posterior 
recobriment (amb tabic remolinat i pintat per la cara 
exterior).

38.- Instal·lació elèctrica de la sala de calderes de 
biomassa i control de la xarxa.

39.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi de l’escola i connexió a la instal·lació 
existent.

40.- Desmuntatge de les calderes de gasoil del 
pavelló (per a gestionar-les com a residu).

41.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi del Pavelló esportiu i connexió a la 
instal·lació existent.

42.- Instal·lació de gas propà (reconnexió de les 
bombones a la instal·lació existent) i instal·lació de 
gasoil (connexió dels dipòsits existents a les 
calderes reemplaçades).

43.- Muntatge, programació i proves del sistema de 
control.

44,- Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de a sales 
existents. 

45.- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa



Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa

PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ DE LES TASQUES de la Xarxa de calor amb biomassa a Lliçà d’Amunt

ACTIVITATS / DIES 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Treballs construcció sitja  i sala de calderes

28.- Reompliment de la rasa

31.- Reompliment de la rasa

32.- Reconstrucció dels paviments afectats

Execució de la xarxa de calor amb canonades 
soterrades i vistes

25,-Obertura de la rasa per la instal·lació de la 
canonada preaïllada des de la sala de calderes de 
l’escola  fins a la T de derivació, i des d’aquesta fins 
al Pavelló.

26.- Obertura de passos de les canonades cap a 
dins de les sales

27,- Col·locació de la canonada amb prova hidràulica

29,-Obertura de la rasa per la instal·lació de la 
canonada preaïllada des de la sala de calderes de 
biomassa fins a la T de derivació.1

30,- Col·locació de la canonada amb prova hidràulica

Instal·lació hidràulica de la sala de biomassa 
i sales existents

33.- Desmuntatge de les dues calderes de gasoil de 
l’escola (i reubicar-les a la sala de calderes de la 
xarxa de calor).

34.- Descàrrega, emplaçament i muntatge de la 
caldera de biomassa.

35.- Muntatge dels dipòsits d’inèrcia i instal·lació 
hidràulica de la sala de calderes de biomassa i de les 
calderes de gasoil.

36.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi de l’escola d’adults i connexió a la 
instal·lació existent.

37.- Muntatge de les xemeneies i posterior 
recobriment (amb tabic remolinat i pintat per la cara 
exterior).

38.- Instal·lació elèctrica de la sala de calderes de 
biomassa i control de la xarxa.

39.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi de l’escola i connexió a la instal·lació 
existent.

40.- Desmuntatge de les calderes de gasoil del 
pavelló (per a gestionar-les com a residu).

41.- Muntatge i instal·lació de la subestació de 
bescanvi del Pavelló esportiu i connexió a la 
instal·lació existent.

42.- Instal·lació de gas propà (reconnexió de les 
bombones a la instal·lació existent) i instal·lació de 
gasoil (connexió dels dipòsits existents a les 
calderes reemplaçades).

43.- Muntatge, programació i proves del sistema de 
control.

44,- Proves hidràuliques i de control, un cop posada 
en funcionament la caldera i connexió de a sales 
existents. 

45.- Realització del certificat final d’obra i legalització 
de les modificacions d’instal·lacions. 



ANNEX 4.- JUSTIFICACIÓ
COMPLIMENT EN CAS INCENDI
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Annex 4. Justificació de compliment
en cas d’incendi

 1 Objectiu
L’objectiu del present annex és la justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de protecció
contra incendis del local destinat a sala de calderes i sitja d’emmagatzematge de biomassa descrit en el
present projecte.

 2 Normativa aplicable 
Normativa estatal

• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,  pel que s'aprova el Reglament de Seguretat Contra
Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció d'errors en
BOE 55, de 5 de març de 2005. 

• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis (RITE) i  les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i  es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis

• Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007

• Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). DB SI-
Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i  posteriors modificacions i correccions
d’errors.

• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció
contra Incendis (RIPCI)

• Reial  Decret  842/2013,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  classificació  dels  productes  de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
davant del foc

Normativa autonòmica

• Llei  3/2010,  del  18-02-2010,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en  establiments,
activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010

Normes UNE que cal considerar

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

• Norma UNE 157653/2008 Criteris  generals  per a la elaboració de projectes de protecció contra
incendis en edificis i establiments.
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 3 Paràmetres de Risc d’incendi
3.1. Usos previstos de l’edifici o establiment
D’acord amb les prescripcions del CTE, tant la sala de calderes com la sitja de biomassa es consideren locals
de risc especial. Així mateix, cal destacar que la seva càrrega de foc és inferior a 3millons de MJ i, per tant,
s’estudiarà també des del CTE i no des del RSCIEI.

3.2. Alçada d’evacuació
L’edifici és de planta baixa i per tant l’alçada d’evacuació serà 0 m.

3.3. Càrrega de foc i nivell intrínsec
Per a calcular la densitat de càrrega de foc ens hem remés a l’annex B.4 del CTE-DB-SI.

q f,d = q f,k · m · δ q 1 · δ q 2  · δ n · δ c 

q f,k = Valor de densitat de càrrega de foc a la sala de calderes és 1,6x200MJ/m2 = 320MJ/m 2 i en la sitja de
biomassa de 1,6x2500MJ/m3 = 4.000MJ/m3  (1,6 vegades el valor obtingut a la taula 1.2 de l’Annex 1 del RD
2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, per
a Central de calefacció a distància” i per Emmagatzematge de “fusta barrejada o variada”).

m =  coeficient de combustió. Agafarem 1 de cara a la seguretat.

δ q 1 = coeficient que contempla risc iniciació segons mida sector = 1,5 (sector menor a 250m2, segons taula
B2)

δ q 2 = coeficient que contempla risc d’iniciació segons activitat  = 1,4 (local de risc mig, segons taula B3)

δ n  = coeficient que contempla les mesures actives voluntàries = 1 (segons taula B.4)

δ c = coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi = 1 (edifici h evac < 15m, segons taula
B.5)

La càrrega de foc de la sala de calderes i sitja serà de:

qfsala calderes = 320MJ/m2 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 26,1m2 =  17.539MJ

qfsitja = 4000MJ/m3 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 78,66m3 = 660.744MJ
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 4 Condicions  d’accessibilitat,  entorn  i
intervenció dels bombers

4.1. Característiques dels vials i de l’espai exterior segur

Els vials d’aproximació al edifici i l’accés a la zona del local compleixen amb els requeriments mínims:

    • Amplada mínima lliure 3,5m.

    • Altura mínima lliure 4,5m.

    • Capacitat portant del vial de 20kN/m2.

La sala de calderes i sitja estan a la planta baixa i per tant la seva alçada d’evacuació és 0m. L'edifici de
l’escola disposa de planta baixa i dues plantes pis, per tant la seva alçada d'evacuació és de 6m. Al disposar
d’una alçada d’evacuació inferior a 9m no li és d’aplicació l’apartat 1.2.1 del CTE DB-SI5.

4.2. Façanes accessibles: nombre i característiques
La sala de calderes i la sitja disposen de dues façanes exteriors, cada un dels locals disposa de portes d’accés
en façana principal. 

4.3. Situació relativa respecte a àrees forestals
Per la seva situació, no li és d’aplicació.

 5 Condicions  de  l’edifici  o  establiment
que limiten l’extensió de l’incendi

5.1. Compartimentació
La sitja i sala de calderes estarà ubicada en un local, exclusiu per aquest ús, situat a menys d’1 m de l’escola
però amb entitat estructural propia. Veure més detall al plànol OC.02.- Emplaçament.

Segons s'estableix al DBSI-1 del CTE, la sala de calderes i la sitja formarà un únic sector d'incendi diferenciat
de la resta d'edificis.

En el mateix document, a l’apartat 2, es classifica els locals de risc especial integrats als edificis en grau baix,
mig o alt en funció de l’ús i de les seves característiques. 

Aquesta classificació determina que la sala de calderes (que disposa de potència tèrmica entre 200 i 600
kW) seria un local de risc mig i que la sitja (la qual té superfície superior a 3m2) seria considerat un local de

79

 



risc mig. 

Les condicions constructives que han de complir els dos locals són les que es descriuen a la taula següent:

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el local de
riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y Documento
Básico  SI  Seguridad  en  caso  de  incendio  SI1-6  cuyo  fallo  no  suponga  riesgo  para  la  estabilidad  de  otras  plantas  ni  para  la
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

En el cas que ens afecta, la sala de calderes i sitja formen locals de risc especial situats sota una coberta no
prevista per a evacuació i que en cas de fallada no suposa risc per a l’estabilitat de la resta d’edificis ni per a
les persones (fet  que implica que l’aplicació de les condicions del  DB-SI es pugui reduir a  les realment
necessàries com les condicions d’evacuació SI3 i aquelles que voluntàriament es vulguin aplicar) 

Per tant en aquest cas l’estructura portant podrà ser R30 i les parets hauran de ser EI-120 (ja que hauran de
fer funció de compartimentació).

Les portes de la sala de calderes i sitja donen directament a espai exterior (no comuniquen amb la resta de
l'edifici),  per  tant  no requerirà  vestíbul  d’independència.  La porta  d’accés  a la  sitja  i  d’accés a sala de
calderes  no serà necessari que tinguin resistència al foc ja que per la seva situació no hi ha propagació
horitzontal. Veure més detall plànol OC.04.-Planta distribució sala calderes i sitja i plànol I.06.- Instal·lacions
contraincendis.

5.2. Propagació exterior

Caldrà complir amb els següents requeriments:

1.- Les portes d’accés a la sala de calderes i sitja estan situades d’accés directe a carrer, no serà necessari
que tinguin resistència al foc.

2.- Les obertures de ventilació estan a distància suficient de qualsevol altre tancament de menys de EI-60

3.- La xemeneia transcorrerà a una distància superior de 1,50 m de finestres.

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l’acabat exterior de la
façana és com a mínim B-s3 d2.

Les obertures de ventilació i  la porta d’accés a la sitja compliran les distàncies mínimes per a evitar la
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propagació entre sitja i magatzem.

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l’acabat exterior de la
façana és com a mínim B-s3 d2.

 6 Condicions d’evacuació dels ocupants
6.1. Càlcul de l’Ocupació de l’edifici
La ocupació màxima de l’establiment es calcularà segons el CTE DB SI3, taula 2.1. Per a un ús de sala de
màquines i sitja la ocupació serà ocasional i alhora de computar es considerarà nul·la. 

Zona o tipus d’activitat Ocupació m2/p Ocupació p/m2

En qualsevol ús, zones d'ocupació ocasional i accessibles
únicament a efectes de manteniment: sales de màquines, etc

Nul·la Nul·la

Tipus d’activitat i ocupació

La sitja es considerarà que té ocupació nul·la ja que habitualment estarà plena de material al seu interior.

6.2. Elements d’evacuació
D’acord amb la Taula 3.1,  del  CTE DB SI3,  al  disposar el local  d’una ocupació inferior a 100 persones i
disposar d’una altura d’evacuació de 0m (ja que és planta baixa) i tenir una longitud d’evacuació inferior a
25m, disposarà el local d’una única sortida d’evacuació. 

6.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuació.
D’acord amb la Taula 4.2, del CTE DB SI3, les dimensions de l’element d’evacuació (suposant el bloqueig de
una d’elles) de l’establiment seran:

Porta d’evacuació:

    • Amplada fulla  1m >0,8m   ja que Pe ≥ 0,8m i Pe ≥ 0/200 = 0

    • Capacitat d’evacuació = 200p

    • Assignació màxima = 1p

6.4. Característiques portes situades en recorreguts d’evacuació.
Com que el nombre de persones assignades a la porta és inferior 50 persones no hi hauria requeriments per
part del CTE a la porta.

Així no obstant el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en la seva IT 1.3.4.1.2.2 indica que les portes de
sortida de la sala de calderes hauran de disposar d’obertura fàcil des de l’interior (encara que hagi estat
tancades amb clau des de l’exterior). La porta a instal·lar complirà amb les prescripcions següents:

• Serà abatibles sobre un eix de gir vertical.
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• Disposaran d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida, tipus antipànic (encara que hagi estat     tancada
amb clau des de l’exterior).

• Obrirà en el sentit d’evacuació.

6.5. Senyalització dels mitjans d’evacuació.

Seguint les indicacions de l’apartat 7, del CTE DB SI3, s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o
d’emergència, definides en la norma UNE 23034:1988, conforme als següents criteris:

         • La sortida de planta o recinte disposarà d’un rètol de “SORTIDA”.

    •  Per  la  distribució  particular  del  local,  no  serà  necessari  disposar  d’indicacions  de  
recorreguts d’emergència o de recorreguts “sense sortida”.

    • La dimensió del rètol serà, degut a que la distància màxima d’observació és inferior a 10m,  de
210x210mm. 

    •  Aquest  rètol  haurà  de  ser  fotoluminescent  per  tal  que  sigui  visible  en  cas  de  fallada  del  
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

6.6. Control del fum d’incendi.
Per la naturalesa del local, no li és d’aplicació l’apartat 8 del CTE DB SI3.

6.7. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.
Per la naturalesa del local no li és d’aplicació l’apartat 9 del DB-SI3 del CTE.

 7 Instal·lacions  de  protecció  contra
incendis.

El disseny, execució i posada en funcionament dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis es
realitzaran segons les indicacions del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i disposicions
complementàries.  La  posada  en  funcionament  de  les  mateixes  requerirà  el  certificat  de  l’empresa
instal·ladora.

7.1. Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis
Els elements que haurà de disposar l’establiment seran, segons les indicacions de la taula 1.1 del CTE DB-
SI4:

- 1 extintor portàtil de eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut de planta màxim. 

Per complir-ho es disposarà un extintor a dins de la sala de calderes, a menys de 15m de la sitja. Aquest
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extintor  s’instal·larà  de manera que la  part  superior  del  mateix  no  quedi  a  més de 1,7m d’alçada.  Es
recomana posar un extintor d’eficàcia 89B (de CO2) al costat del quadre elèctric com a complement.

7.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 
incendis

Els mitjans de protecció manual contra incendis, en el nostre cas l’extintor, s’haurà de senyalitzar segons les
senyals definides en la norma UNE 23033-1. La dimensió del rètol serà:

    • Degut a que la distància màxima d’observació és inferior a 10m, de 210x210mm.

    •  Aquest  rètol  haurà  de  ser  fotoluminescent  per  tal  que  sigui  visible  en  cas  de  fallada  del  
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

7.3. Enllumenat d’emergència
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els següents espais:

   • Una lluminària a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

Condicions de la instal·lació:

    • Es disposarà en el local d’il·luminació d’emergència i senyalització que garanteixi el pas cap  a  les
zones d’evacuació amb una il·luminació de 1 lux a nivell de terra en tots els recorreguts i 5 lux en tots
els punts de seguretat (extintors i quadre elèctric). 

    •  L’enllumenat  serà  fix,  disposarà  de  font  pròpia  d’energia  i  s’assegurarà  que  entri  en  
funcionament  automàticament  si  es  produeix  una  fallada  del  70%  de  la  tensió  nominal  de  
servei.

    • S’assegurarà que aquesta il·luminació funcioni durant un període mínim d’una hora mitjançant
fonts pròpies d’energia.

    • La uniformitat de la il·luminació serà tal que el quocient entre la il·luminació màxima i mínima
sigui menor a 40.

7.4. Sistema de detecció d’incendis
Per la naturalesa de l’edifici no li es requerit segons CTE cap sistema de detecció d’incendis. Així no obstant,
segons la IT 1.3.4.1.4 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), en el seu apartat 8, la sitja
haurà de disposar de sistema de detecció d’incendis. 

Aquest sistema de detecció estarà format per un detector tèrmic antideflagrant instal·lat a l’interior de la
sitja, veure més detall al Plànol I.06.- Planta instal·lació protecció contra incendis. Disposarà d’una centraleta
de detecció la qual es podrà connectar a la centraleta de l’Escola o al control domòtic. Disposarà a més
d’una alarma visual i acústica i les corresponents bateries per a poder actuar en cas de fallada de tensió.
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7.5. Sistema antiretrocés de flama i extinció.
Tal  i  com  s'indica  a  l'apartat  de  descripció  del  sistema  generador,  la  caldera  disposarà  de  sistema
antiretrocés de flama per a evitar que el foc pugui anar cap a la sitja. Aquest sistema incorporat a la caldera
pot  ser  format  per  una  clapeta  o  una  vàlvula  rotativa  que  en  cas  de  temperatura   independitza
hermèticament  els  dos  espais.  A  més  la  caldera  disposarà  de  sensor  de  temperatura  al  vis  sense  fi
d'alimentació que aturarà la màquina en cas de temperatura al mateix (com a segona mesura antiretorn de
flama).

A part d'aquests dos dispositius, s'instal·larà un sprinkler al vis sense fi que ve de la sitja cap al sistema
antiretrocés de flama (aigües amunt) el qual abocarà aigua de xarxa al mateix en cas que la temperatura en
aquest vis sense fi superi els 57ºC (extingint així un possible incendi que es pogués generar per aquesta via,
si el dispositiu antiretrocés de flama fallés). Aquest sprinkler disposarà a més d'un dipòsit de 100litres el
qual permetrà realitzar l'actuació en cas de fallada de l'aigua de xarxa.

 8 Resistència al foc de l’estructura.
Es garantirà que els elements estructurals principals de l’edifici tinguin una resistència al foc conforme al
que s’indica a l’apartat 5.1 de l’annex.

Per a l’establiment en qüestió, la resistència al foc de l’estructura haurà de ser R30.

L’estructura  vertical  del  local  està  formada per  parets  de  càrrega de bloc  de formigó.  Les  biguetes  de
coberta seran prefabricades de formigó i  es garantirà el  recobriment de l'armat suficient per a obtenir
aquesta R30.

 9 Manteniment  i  organització  de
l’emergència.

Els mitjans de protecció contra incendis es sotmetran al programa mínim de manteniment que s’estableix
en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. El manteniment i reparació d’aparells, equips,
sistemes i components, utilitzats en la protecció contra incendis, hauran de ser realitzats per mantenidors
autoritzats.

La propietat, o en el seu cas l’usuari, avisarà de qualsevol anomalia detectada al personal competent.

El titular de la instal·lació haurà de preveure l’organització en el cas d’emergència, amb la confecció d’un pla
d’autoprotecció i emergència, que defineixi en cada cas les actuacions i les responsabilitats del personal. Es
disposarà d’un pla d’autoprotecció que haurà de definir els equips d’intervenció, el pla d’evacuació i els
simulacres.
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 10 Certificats de comportament al foc.
Els elements que ho requereixin s’hauran de justificar mitjançant certificats de comportament al foc emesos
pel fabricant i/o per l’instal·lador/aplicador.

 11 Justificació  de  la  necessitat  de
petició de control preventiu per part de
l’Administració.

Al  tractar-se d’una modificació significativa (d’acord amb l’article 4.e de la Llei 3/2010, de 18 de febrer), que
afecta a un establiment d'ús docent amb una superfície superior als 2.000m 2 (com es detalla a l’annex 1 de
la mateixa llei), caldrà sol·licitar-se el control preventiu amb el corresponent informe de prevenció per part
de l’Administració de la Generalitat.
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ANNEX 5.- PROVES I
VERIFICACIONS
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Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt



Annex 5. Proves i verificacions

 1 Equips
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part de la
documentació final de la instal·lació. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin en el
projecte o memòria tècnica i les dades reals de funcionament.

Les  calderes  s’ajustaran  a  les  potències  necessàries,  verificant,  al  mateix  temps  els  paràmetres  de  la
combustió; es mesuraran els rendiments dels conjunts caldera-cremador, exceptuant aquells generadors
que aportin la certificació CE conforme al Reial decret 275/1995, de 24 de febrer.

 2 Proves d'estanquitat de canonades 
d’aigua

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades hidrostàticament, a fi d’assegurar la
seva estanquitat  i  pressió,  abans de quedar ocultes  per  obres  de paleta,  reompliment  de terres  o  pel
material aïllant.

Són vàlides les proves realitzades d’acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus
de fluid transportat. 

2.1. Preparació i neteja de les canonades.
Abans de realitzar la prova d’estanquitat i d’efectuar l’emplenat definitiu, les xarxes de canonades d’aigua
han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge. 

Les proves d’estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. Caldrà comprovar que els aparells i
accessoris que quedin inclosos en la secció de la xarxa que es pretén provar puguin suportar la pressió a la
qual se’ls ha de sotmetre. De no ser així, tals aparells i accessoris han de quedar exclosos, tancant vàlvules o
substituint-los per taps. 

Per a la realització de les proves indicades,  caldrà instal·lar-se o emprar-se manòmetres de glicerina que
permetin arribar als valors de la prova (mínim 6 bars) amb una precisió de 0,1 bar . Aquests manòmetres
s’instal·laran a la part més baixa de la instal·lació.

La neteja podrà efectuar-se omplint-la i buidant-la el nombre de vegades que calgui, amb aigua o amb una
solució aquosa d’un producte detergent, amb dispersants compatibles amb els materials utilitzats al circuit,
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la seva concentració serà establerta pel fabricant. 

L’objectiu de la prova d’estanquitat hidràulica, es la de detectar defectes de continuïtat en les canonades de
circulació de fluids portadors i unions i aquesta es farà en dues fases o tongades.

Després de les actuacions de neteja i del tancament dels terminals oberts per una banda (i pont a l’altre
extrem de les  canonades),  es  procedirà  a  l’omplerta  de les  canonades amb aigua a  baixa  pressió,  per
detectar defectes de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que podria provocar la prova de resistència
mecànica. L’emplenat es realitzarà des de la part baixa de les canonades, tot purgant l’aire dels punts alts
fins que s’observi que no en queda en el seu interior. 

Per a poder realitzar la prova correctament, cal que l’aigua hagi assolit la temperatura ambient de la prova
(destacar que una variació de temperatrua del fluid de 10ºC por generar una variació de pressió de 0,5 a 1
bar en funció del volum de fluid).

També cal  destacar  que les  propietats  del  material  de  les  canonades poden produir  fluctuacions de la
pressió durant la prova d’estanqueïtat, i per aquest motiu caldrà, a més de comprovar els valors de pressió
tot restaurant-la periòdicament al principi de l’assaig, revisar visualment les unions.

En aquesta primera part de la prova s’utilitzarà aigua a la pressió de 1,5 bar en el punt més baix de la
tramada. La prova preliminar tindrà la durada suficient per verificar l’estanquitat de totes les unions (mínim
30 minuts). 

Un cop verificada l’estanqeïtat de les unions, es podrà procedir a realitzar la prova de pressió descrita a
l’apartat següent.

Un cop realitzada la prova de pressió o resistència mecànica,  es tornarà a deixar el tub a  4 bar durant
almenys 24h i després es podrà procedir a buidar la instal·lació si es considera pertinent.

 3 Prova de resistència mecànica o de 
pressió

Aquesta prova s’efectuarà a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa amb el fluid
de prova, se sotmetrà a les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova. En el cas de circuits
tancats d’aigua refrigerada o d’aigua calenta fins a una temperatura màxima de servei de 80ºC la pressió de
prova serà equivalent a  una vegada i  mitja la pressió màxima efectiva de treball  a la temperatura de
servei, amb un mínim de 6 bar. 

Els equips, aparells i accessoris que no suportin les esmentades pressions quedaran exclosos de la prova. 

Cal que el fluid estigui a la temperatura ambient i de nou cal destacar que les propietats del material de les
canonades poden produir  fluctuacions de la  pressió  durant la  prova d’estanqueïtat,  i  per aquest motiu
caldrà, a més de comprovar els valors de pressió, restaurant-la periòdicament al principi de l’assaig (primers
30 minuts). Un  cop estabilitzada, anotar el valor de pressió i tornar a anotar-lo al final de l’assaig.
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Durant el mateix caldrà fer una inspecció visual de les unions per assegurar que no fuitin.

La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada  suficient per verificar visualment la resistència
estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa (mínim 2h).

3.1. En cas de fugues
En cas que durant la prova d’estanqueïtat o de resistència mecànica es detectin fugues, es procedirà a la
reparació de les mateixes i un cop efectuada es tornarà a realitzar les dues proves indicades en els apartats
anteriors. El procés es repetirà tantes vegades com calgui, fins que la xarxa sigui estanca.

 4 Proves de lliure dilatació 
Una  vegada  que  les  proves  anteriors  de  les  xarxes  de  canonades  hagin  resultat  satisfactòries  i  s’hagi
comprovat hidroestàticament l’ajust dels elements de seguretat, les instal·lacions

equipades amb generadors de calor es portaran fins a la temperatura de taratge dels elements de seguretat,
havent anul·lat prèviament l’actuació dels aparells de regulació automàtica. En el cas d’instal·lacions amb
captadors solars es portarà a la temperatura d’estancament.

Durant el refredament de la instal·lació i en acabar el mateix, es comprovarà visualment que no hagin tingut
lloc  deformacions  apreciables  en  cap  element  o  tram  de  canonada  i  que  el  sistema  d’expansió  hagi
funcionat correctament.

 5 Proves d’estanqueïtat de xemeneies
L’estanquitat dels conductes d’evacuació de fums s’assajarà segons les instruccions del seu fabricant.

 6 Proves finals
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzin seguint les instruccions indicades en la norma UNE-EN
12599:01.

 7 Ajust i equilibrat 
Les instal·lacions tèrmiques s’ajustaran als valors de les prestacions que figuren en el projecte o memòria
tècnica, dins dels marges admissibles de tolerància.

L’empresa instal·ladora presentarà un informe final de les proves efectuades que contingui les condicions de
funcionament dels equips i aparells.

89

 



 8 Sistemes de distribució d’aigua
L’empresa  instal·ladora  realitzarà  i  documentarà  el  procediment  d’ajust  i  equilibrat  dels  sistemes  de
distribució d’aigua, d’acord amb el següent:

• De cada circuit hidràulic s’han de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals en
ramals i unitats terminals.

• Cada bomba, de la qual cal conèixer la corba característica, haurà de ser ajustada al cabal de disseny, com
a pas previ a l’ajust dels generadors de calor i fred als cabals i temperatures de disseny.

• En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, caldrà ajustar el valor del
punt de control del mecanisme al rang de variació de la caiguda de pressió del circuit controlat.

Control automàtic

A efectes del control automàtic:

S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny especificats en el projecte
o memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels components que configuren el sistema de control.

 9 Documentació de les proves 
efectuades

L’empresa instal·ladora avisarà a la  Direcció Facultativa del  dia i  hora  de realització  de les proves amb
antelació per tal que la mateixa pugui assistir-hi si ho considera pertinent.

L’empresa instal·ladora presentarà un informe final de les proves efectuades que contingui les condicions de
realització de les mateixes. Es poden emprar els models subministrats pels fabricants de les canonades o
models propis que estiguin validats prèviament per la direcció facultativa.
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9.1. Exemple d’acta de prova de pressió.

1.- Dades de la instal·lació.

Nom projecte: __________________________________________________________________

Adreça: _______________________________________________________________________

Propietària o Promotora: __________________________________________________________

Empresa instal·ladora: ___________________________________________________________

Direcció Facultativa (si s’escau): ___________________________________________________

Pressió de servei:________ bar.

2.- Treballs previs.

[] S’ha instal·lat els manòmetres de glicerina amb precisió de 0,1bar a la part baixa de la instal·lació

[] S’ha netejat l’interior de les canonades

[] S’ha desconectat de la instal·lació aquells elements que no poden aguantar la pressió de la prova.

[]  S’ha  deixat  que  el  fluid  assoleixi  una  temperatura  igual  a  la  temperatura  ambient.  En  cas  negatiu  indicar  la
temperatura del fluid_____ºC  i la de l’ambient ____ ºC (gradient tèrmic ___ ºC).

[] S’ha extret tot l’aire de la instal·lació des del punt alt.

3.- Prova d’estanqueïtat inicial.

[]  S’ha omplert la instal·lació a un mínim de 1,5 bars durant ______ minuts (mínim 30 minuts) i  s’ha realitzat la
comprovació visual de fuites.

- Pressió inicial _____ bar

- Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

4.- Prova de pressió o resistència mecànica.

[] S’ha omplert la instal·lació a 1,5 vegades la pressió de servei màxima durant 30 minuts i s’ha restaurat periòdicament
la mateixa

[] S’ha deixat la instal·lació a 1,7 vegades la pressió de servei màxima es de manera estable durant ________minuts
(mínim 2h) i s’ha realitzat la comprovació visual de fuites.

- Pressió màxima de servei _____ bar

- 1,5 vegades pressió màxima de servei _______bar

- Hora inici prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió inicial _____ bar
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- Hora final prova amb fluid estabilitzat ________ / Pressió final _______bar

- Temps prova _______minuts

[] Estanqueitat comprovada durant la prova mitjançant la inspecció visual no haguent-se detectat cap fuita.

5.- Prova d’estanqueïtat final.

[]  S’ha  omplert  la  instal·lació  a  un  mínim  de  4 bars  durant  ______  hores (mínim  24  hores)  i  s’ha  realitzat  la
comprovació visual de fuites.

- Data i Hora inici prova ___________ / Pressió inicial _____ bar

- Data i hora de finalització de la prova ____________/ Pressió final _______bar

- Temps prova _______hores

6.- Resultats de la prova.

[] Durant el temps estable de les proves no s’ha llegit cap caiguda de pressió significativa.

[] Durant el temps de realització de les proves, la estanqueïtat  ha estat comprovada mitjançant la inspecció visual no
haguent-se detectat cap fuita.

A _____________, a ___ de ___________ de ____20

Signatura i segell:                                    Signatura:                                       Signatura

Per part de l’empresa instal·ladora           Per part de la pomoció                  Per part de la direcció facultativa 
    o propietat      (si s’escau)
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ANNEX 6.- SERVEIS AFECTATS
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Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 647487 - 16682727

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:436429.52; Y:4606566.79Fecha: 28/11/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 647487 - 16682727

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:436429.52; Y:4606566.79Fecha: 17/10/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 647487 - 16682727

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:436429.52; Y:4606566.79Fecha: 17/10/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: 647487

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 13/10/2022, Ref: 647487, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 647487 - 16691743 - BT, 647487 - 16691747 - BT, 647487 -
16682727 - AT-MT, 647487 - 16682728 - AT-MT





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 

 

 

 

 

 



 
 

2/3 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 647487 Punto: 5708316647487 -5708316

22093-BM-STPEREVILAMAJOR_LLIÇAAMUNT

Fecha Entrega:

13 de octubre de 2022

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 436429.515 Y: 4606566.792



S/Referencia:

N/Referencia: 647487-16682734

Fecha: 13/10/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

C. DE JAUME I Nº 13 (08186 - LLIÇÀ D'AMUNT,BARCELONA)
Projecte: 647487
Coordenades: 436429.515,4606566.792

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 647487-16682735

Fecha: 13/10/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

C. DE SANT MARÇAL Nº 1 (08458 - SANT PERE DE VILAMAJOR,BARCELONA)
Projecte: 647487
Coordenades: 449811.73,4614351.641

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt



versió 5.0

Tipus d'obra: Instal·lació tèrmica edifici amb xarxa de calor

Situació: c/Jaume I, Escola Picots I Pavelló municipal

Promotor: Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Joan Oliver Casanellas

Data: 30 novembre de 2022

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Enginyer Industrial:



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

2.4- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA

2.5- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 150.000 2.00 179.641 1.67 300.000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1.70 0.000 1.41 0.000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2.10 0.000 1.75 0.000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1.70 0.000 1.41 0.000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1.70 0.000 1.41 0.000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1.80 0.000 1.50 0.000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 179.641 300.000
Especial (150110) 0.000 0.000
TOTAL 179.641 300.000

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0.000 0.000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0.000 0.000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i 
complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 60

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0.003810 0.229 0.005333 0.320
Inert 0.000423 0.025 0.000381 0.023

No Especial 0.001264 0.076 0.000455 0.027
No Especial 0.009480 0.569 0.002370 0.142
No Especial 0.001896 0.114 0.000290 0.017
No Especial 0.000793 0.048 0.000056 0.003

Especial 0.000437 0.026 0.000022 0.001

Inert 0.010910 0.655 0.015274 0.916
Inert 0.032730 1.964 0.029457 1.767

No Especial 0.000535 0.032 0.000193 0.012
No Especial 0.001605 0.096 0.000401 0.024
No Especial 0.002140 0.128 0.000327 0.020

No Especial 0.000413 0.025 0.000167 0.010

No Especial 0.003761 0.226 0.000263 0.016

Especial 0.000437 0.026 0.000022 0.001

Inert 0.011327 0.680 0.015857 0.951
Inert 0.007551 0.453 0.006796 0.408

No Especial 0.009720 0.583 0.003927 0.236

No Especial 0.003402 0.204 0.000851 0.051
No Especial 0.006318 0.379 0.000966 0.058

No Especial 0.000365 0.022 0.000147 0.009

No Especial 0.007321 0.439 0.000512 0.031

Especial 0.001312 0.079 0.000066 0.004

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 1.563 2.188
Inert-ceràmica (170103) 2.442 2.198
NE-barreja (170904) 0.047 0.019
NE-guix (170802) 0.583 0.236
NE-metall (170407) 0.108 0.039
NE-fusta (170201) 0.869 0.217
NE-plàstic (170203) 0.621 0.095
NE-cartró (150101) 0.713 0.050
Especial (150110) 0.131 0.007
TOTAL 7.077 5.049

Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

Fase d'acabats

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409* X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

X

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa 0.000 1.100 0.000 1.800 0.000
obra de fàbrica perforada 1.120 0.000 1.500 0.000
obra de fàbrica buida 1.150 0.000 1.200 0.000
formigó armat 1.100 0.000 2.500 0.000
paret de mamposteria 1.080 0.000 2.600 0.000
metalls (acer) 5.223 0.000 7.850 0.000
fustes 1.300 0.000 0.800 0.000
Guix 1.100 0.000 1.150 0.000
Vidres 1.100 0.000 2.300 0.000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Paret de 30 cm arrebossada dues cares 0.3520 0.0000 0.5760 0.0000

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

0.1100 0.0000 0.2500 0.0000

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0.000 0.000
Inert-ceràmica (170103) 0.000 0.000
Inert-petris (170107) 0.000 0.000
Inert-vidre(170202) 0.000 0.000
NE-guix (170802) 0.000 0.000
NE-metall (170407) 0.000 0.000
NE-fusta (170201) 0.000 0.000
Especial (150110) 0.000 0.000
TOTAL 0.000 0.000

Cantell

Cantell

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Cantell 10 cm 

Gruix

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0.000 0.000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0.000 0.000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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m2 construïts: 2

Materials Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T/m2 construït

T residu

170101 (formigó) Inert 0.0365 0.073 0.0620 0.124 0.0840 0.168
170102 (maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics)

Inert 0.3010 0.602 0.5120 1.024 0.5420 1.084

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

No Especial 0.0480 0.096 0.0820 0.164 0.0520 0.104

170407 (metalls barrejats) No Especial 0.0005 0.001 0.0009 0.002 0.0040 0.008
170201 (fusta) No Especial 0.0390 0.078 0.0663 0.133 0.0230 0.046
170202 (vidre) Inert 0.0002 0.000 0.0004 0.001 0.0006 0.001
170203 (plàstic) No Especial 0.0002 0.000 0.0004 0.001 0.0004 0.001
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0.0046 0.009 0.0080 0.016 0.0040 0.008

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0.124 0.168
Inert-ceràmica (170103) 1.024 1.084
Inert-vidre(170202) 0.001 0.001
NE-barreja (170904) 0.016 0.008
NE-guix (170802) 0.164 0.104
NE-metall (170407) 0.002 0.008
NE-fusta (170201) 0.133 0.046
NE-plàstic (170203) 0.001 0.001
Especial (150110) 0.000 0.000
TOTAL 1.465 1.420

2.4- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA

Volum Real Volum Aparent Pes

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0.000 0.000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0.000 0.000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i 
complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA

Sí No
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m2 construïts: 100

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 170503*) Inert 0.2500 25.000 0.3000 30.000 0.4200 42.000

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0.1500 15.000 0.2500 25.000 0.1950 19.500

170405 (ferro i acer) No Especial 0.0001 0.010 0.0002 0.020 0.0005 0.050
170203 (plàstic) No Especial 0.0001 0.010 0.0002 0.020 0.0005 0.050
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0.0008 0.080 0.0016 0.160 0.0040 0.400

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 30.000 42.000
NE-barreja (170904) 25.160 19.900
NE-metall (170407) 0.020 0.050
NE-Plàstic (170203) 0.020 0.050
Especial (150110) 0.000 0.000
TOTAL 55.200 62.000

2.5- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0.000 0.000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0.000 0.000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i 
complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 1.563 2.188 0.124 0.168
Inert-ceràmica 170103 2.442 2.198 1.024 1.084
Inert-Petris 170107 0.000 0.000
Inert-vidre 170202 0.001 0.001
Inert-terres 170504 30.000 42.000 179.641 300.000

4.005 4.386 31.149 43.253 179.641 300.000

NE-barreja 170904 0.047 0.019 25.176 19.908
NE-guix 170802 0.583 0.236 0.164 0.104
NE-metalls barrejats 170407 0.108 0.039 0.022 0.058
NE-fusta 170201 0.869 0.217 0.133 0.046
NE-plàstic 170203 0.621 0.095 0.021 0.051
NE-cartró 150101 0.713 0.050

2.941 0.656 25.516 20.167 0.000 0.000

6.946 5.042 56.665 63.420 179.641 300.000

Especial 150110 0.131 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
0.131 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000

7.077 5.049 56.665 63.420 179.641 300.000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 1.687 2.356
Inert-ceràmica 170103 3.466 3.282
Inert-petris 170107 0.000 0.000
Inert-vidre 170202 0.001 0.001
Inert-terres 170504 209.641 342.000

214.795 347.639

NE-barreja 170904 25.223 19.927
NE-guix 170802 0.747 0.340
NE-metalls barrejats 170407 0.130 0.097
NE-fusta 170201 1.002 0.263
NE-plàstic 170203 0.642 0.146
NE-cartró 150101 0.713 0.050

28.457 20.823

243.252 368.462

Especials 150110 0.131 0.007
0.131 0.007

243.383 368.469

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80.0 2.356 No
Maons, teules, ceràmics 40.0 3.282 No
Metall 2.0 0.097 No
Fusta 1.0 0.263 No
Vidre 1.0 0.001 No
Plàstic 0.5 0.146 No
Paper i cartró 0.5 0.050 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 1.687
Inert-ceràmica 3.466
Inert-petris 0.000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 179.641 50.000 83.500
Grava i sorra solta 30.000
Argiles 0.000
Terra vegetal 0.000
Terraplè 0.000
Pedraplè 0.000

TOTAL TERRES 209.641 50.000 83.500

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

TECNOCATALANA DE RUNES

TECNOCATALANA DE RUNES

TECNOCATALANA DE RUNES

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-1110.09

E-1110.09

Observacions

Observacions

164.795 264.139 TECNOCATALANA DE RUNES
FRANQUESES DEL 
VALLES

0.713

0.747

FRANQUESES DEL 
VALLES

1.002

0.642
FRANQUESES DEL 
VALLES

0.130 0.097

FRANQUESES DEL 
VALLES

TECNOCATALANA DE RUNES

0.000

0.263

0.146

0.050

E-1110.09

E-1110.09

E-1110.09

E-1110.09

TECNOCATALANA DE RUNES
FRANQUESES DEL 
VALLES

TECNOCATALANA DE RUNES

FRANQUESES DEL 
VALLES

25.223 19.927 E-1110.09

FRANQUESES DEL 
VALLES

0.340

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

2

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.................................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.

m3

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut 4.00 240.00 960.00

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

m3 193.38 12.55 2,426.92

ut
3,386.92

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11.00 €/T

Total Residus = 284.969 T

Total dipòsit (*) = 3,134.66 €

30 novembre de 2022

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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Mapa SIG Gencat 2-12-2022

Escala 1:58.117 per DIN A4 apaïsat SIG Gencat. Mapa de valor informatiu



Mapa SIG Gencat 2-12-2022

Llegenda
Gestors de residus de la construcció i runes

Gestors de residus de la construcció i runes

Gestors de residus industrials

Gestors de residus industrials

Gestors de residus municipals

Gestors de residus municipals



Mapa SIG Gencat 2-12-2022

Escala 1:2.906 per DIN A4 apaïsat SIG Gencat. Mapa de valor informatiu



Mapa SIG Gencat 2-12-2022

Llegenda
Gestors de residus de la construcció i runes

Gestors de residus de la construcció i runes

Gestors de residus industrials

Gestors de residus industrials

Gestors de residus municipals

Gestors de residus municipals
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CONFIGURACIÓ  BÀSICA  PER  TAL  D’ENVIAR  LES  DADES  DE
PRODUCCIONS  FOTOVOLTAIQUES  I  CONSUMS  DE  CALDERES  DE
BIOMASSA AL SENTILO DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Estructura de la informació a enviar al SENTILO

L’estructura del model de dades que estem utilitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica parteix del
treballs realitzat per l’Agència de l’Energia de Barcelona , que ha definit una ontologia aplicable a
l’eficiència energètica en relació a les dades de la monitorització. En base a aquesta premissa,
totes les ciutats que disposin actualment de la plataforma Sentilo, com a encaminador de les a
dades/ordres de sensors/actuadors municipals o que en un futur un vulguin disposar, parteixen
d’una feina molt complerta que unifica criteris i formats en el àmbit de la monitorització.

Ara per ara, pel seguiment de les produccions d’instal·lacions de biomassa i  fotovoltaica, a la
Diputació, al no ser un gestor directe de la instal·lació, només li interessa comprovar el correcte
funcionament de la instal·lació així com les produccions o consums majoritaris.

En resum i essència, la recollida de dades de la monitorització energètica es realitzarà d’acord als
següents requeriments de model de dades:

1. Informació en temps real

Per cada sensor (p.ex.; voltatge, temperatura, intensitat,etc.) de cada instrument (sonda de
temperatura, analitzador de xarxes, etc.) es publica amb una periodicitat determinada el
valor últim llegit juntament amb el seu timestamp . Aquest tipus de dada es codificarà com
de tipus RT (Real Time). Pels projectes de finançats per Diputació de Barcelona inicialment
no demanem cap dada d’aquest tipus.

2. Informació resum d’un comptador

S’envia al Sentilo els valors finals i inicials en un període de temps determinat. Pel control 
de Diputació, es demana saber els consums/produccions horàries de calor (biomassa) i 
electricitat (fotovoltaica).

D’un comptador d’energia elèctrica o tèrmica volem el MV (Meter Value) i es necessita:

• El valor al inici del període d’adquisició

• El valor al final del període d’adquisició

• El número de mostres adquirides

• La duració del període d’adquisició (cada hora)

En virtut d’aquests requeriments i model de dades, establim una codificació homogènia per a tot
tipus de variables per tal d’analitzar les produccions tèrmiques i elèctriques.

1 Agència d’Energia de Barcelona

2 A Terrassa i Barcelona només són 4 dígits

3 Les dades que recollirem només seran d’ajuntaments o bé empreses públiques municipals que considerem



Codificació  de  les  components  al  SENTILO (extret  del  document  de
l’AEB 1)

La codificació dels sensors permet, de forma fàcil, identificar la instal·lació, el tipus de dada que
porta  i,  evidentment,  el  instrument  que  representa.  Aquest  codi  és  una  cadena  de  text
alfanumèrica més el caràcter "_" (guió baix o underscore) que s'utilitza per fer la separació de
cada component. El format és el següent:

99999AAAAAA2_MV_BMC1_ENER

L'AEB a la seva documentació fa una proposta per cada component a monitoritzar. Nosaltres ens
concentrem en menys variables inicialment.

Per a instal·lacions fotovoltaiques

Les dades i codis mínims per incloure en el SENTILO referents a una instal·lació  fotovoltaica,
seran els que es defineixen a continuació marcats en negreta que són imprescindibles :

NOM DE LA VARIABLE OBSERVACIONS OBSERVACIONS

99999AAAAAA_MV_FV_AUXILIAR Valor acumulat d’energia consumida del comptador 
bidireccional

99999AAAAAA_MV_FV_ENERGIA Valor acumulat d’exportació + importació del 
comptador bidireccional

99999AAAAAA_MV_CIA_EXPORT Valor acumulat d’exportació en el punt frontera del 
comptador bidireccional

99999AAAAAA_MV_CIA_IMPORT Valor acumulat d’importació en el punt frontera del 
comptador bidireccional

99999AAAAAA_MV_FVENERGIA  Valor acumulat d’energia generada

99999AAAAAA_MV_CIA Valor acumulat d’energia consumida

1 Agència d’Energia de Barcelona

2 A Terrassa i Barcelona només són 4 dígits

3 Les dades que recollirem només seran d’ajuntaments o bé empreses públiques municipals que considerem

Exemple 
08268ESC001_MV_FVENERGIA

99999AAAAAA : Codi de onze xifres alfanumèriques identificant les 5 primeres el codi INE de 
l’ajuntament (adjuntat en l’annex) i el codi de l’equipament / instal·lació monitorada (extret del 
programa de comptabilitat energètica que faci servir l’ajuntament per ex. ESC001 , que vol dir 
escola número 1). Aquest codi l'assigna l'Ajuntament o si l’ajuntament no té programa de 
comptabilitat energètica el proveirà la Diputació.

MV : “Meter Value” Valor del comptador. La informació enviada és el resum d'un comptador 
(p.ex.; kWh elèctrics). S'envia a la SENTILO els valors inicial i final en un període de temps 
predeterminat.

FVENERGIA : Valor acumulat d’energia generada a través de comptador o de l’inversor mateix...



Per a instal·lacions de biomassa

NOM DE LA VARIABLE OBSERVACIONS OBSERVACIONS

99999AAAAAA_MV_BMC1_ENER Valor acumulat de l’energia generada per la 
caldera de biomassa

Aquest  document  s’ha  fet  servir  en  base  al  document  elaborat  per  l’AEB  MONITORATGE
ENERGÈTIC D’EDIFICIS, EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS RENOVABLES que
serveix com a referència per a altres informacions necessàries per a la  seva correcte aplicació
(amb excepció a les definicions que es defineixen en aquest document)

En  el  cas  que  es  vulguin  incorporar  noves  variables  al  RTU datalogger,  es  prendran  com a
referència  el  nom  de  les  variables  definides  en  el  document  MONITORATGE  ENERGÈTIC
D’EDIFICIS,  EQUIPAMENTS  MUNICIPALS  I  INSTAL·LACIONS  RENOVABLES  annex  2  de
l’Agència de l’Energia de Barcelona  2.3.9.4.-  Codificació sensors a SENTILO d’un Sistema  de
Prod Solar Fotovoltaica i Minieòlica

1 Agència d’Energia de Barcelona

2 A Terrassa i Barcelona només són 4 dígits

3 Les dades que recollirem només seran d’ajuntaments o bé empreses públiques municipals que considerem

Exemple
08268ESC001_MV_BMC1_ENER

99999AAAAAA : Codi de onze xifres alfanumèriques identificant les 5 primeres el codi INE de 
l’ajuntament3  i el codi de l’equipament / instal·lació monitorada (extret del programa de comptabilitat 
energètica que faci servir l’ajuntament per ex. ESC001 que vol dir escola número 1). Aquest codi 
l'assigna l'Ajuntament o si l’ajuntament no té programa de comptabilitat energètica el proveirà la 
Diputació.

MV : “Meter Value” Valor del comptador. La informació enviada és el resum d'un comptador (p.ex.; 
kWh elèctrics, o tèrmics). S'envia a la SENTILO els valors inicial i final en un període de temps 
predeterminat.

BMC1 : Caldera de biomassa número 1 . En el cas que hi hagi una segona caldera que es comptés 
amb un comptador a part seria BMC2.  

ENER : Valor acumulat d’energia generada amb la biomassa



Comunicació amb la plataforma SENTILO de la Diputació de Barcelona

Visualitzar via web les dades de Sentilo en un mapa (visor de Sentilo)

La  plataforma  Sentilo  multi-entitat  de  la  Diputació  permet  crear  diferents  entitats-
ens_localsajuntaments  (instàncies),  on  cada  instància  és  una  organització  diferent.  D’aquesta
manera la Diputació dóna servei a diferents ajuntaments proporcionant una instància als municipis

que així ho sol·liciten. La Diputació també té la seva pròpia instància amb els seus propis sensors i
actuadors.  El  visor  de  la  instància  de  la  Diputació  es  pot  consultar  a
http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/diba , i per posar un exemple inventat i il·lustrar  la
lògica de les instàncies, el visor d’un ajuntament anomenat “ajuntament X” es podria consultar a
l’adreça http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/ajunatmentx.

Comunicar i consultar dades amb l’API de Sentilo Diba

Per comunicar-se amb els servidors de l’API de Sentilo, cal fer les peticions (amb l’id i el  token
corresponent  )  en aquesta adreça  https://api-sentilo.diba.cat/ (si  els  dispositius no  permeten
l’accés https, es realitzarà l’accés via http)

Indiferentment  amb  quina  ciutat  s’estigui  treballant,  cada  proveïdor/fabricant/integrador  se  li
assignarà un usuari de proveïdor (identificador de proveïdor  en la nomenclatura Sentilo) i un
contrasenya (token en la nomenclatura Sentilo).

Aquest identificador i token són únics per a cada instància i són intransferibles.

El projecte a implementar pertany a la instància de la Diputació de Barcelona, els id i token de
proveïdor serà assignat per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC)
de la Diputació de Barcelona al proveïdors corresponents (fer la sol·licitud a smartregion@diba.cat
identificant el proveIdor (nom empresa) i l’ajuntament pel qual  demana la id i token). Aquest id i
token serà comunicat per correu electrònic a l’adreça de correu que ho ha demanat.

Amb aquest  id  de proveïdor  i  token es  podrà  enviar  les  dades a la  plataforma Sentilo  de la
Diputació mitjançant la API.

Amb l’API es permet crear components, crear sensors, actualitzar dades de sensors, consultar
sensors per proveïdors, enviar alarmes etc...

Tota la documentació tècnica sobre com funciona la comunicació via l’API de Sentilo es pot trobar
en la web oficial de Sentilo :

http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome

Es  recomanable  que  quan  un  proveïdor  creï  components  i  sensors  via  la  API,  utilitzi  els
paràmetres de  publicAcces = true  per poder  visualitzar  els  sensors creats en el  visor  de la
instància corresponent i poder fer així una depuració d’errors més amigable.

(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs.Service.Catalog/CreateSensors).

1 Agència d’Energia de Barcelona

2 A Terrassa i Barcelona només són 4 dígits

3 Les dades que recollirem només seran d’ajuntaments o bé empreses públiques municipals que considerem

http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/diba
http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs.Service.Catalog/CreateSensors
http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome
https://api-sentilo.diba.cat/
http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/ajunatmentx


Per més informació, consultar el document tècnic d’integració que es troba en la següent adreça:

https://www.diba.cat/documents/21824407/151715106/Annex+plecs+Sentilo+DIBA+v1.0.2.pdf

Per problemes tècnics adreçar-se a:

Projecte Smart Region

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Àrea de Presidència
smartregion@diba.cat

1 Agència d’Energia de Barcelona

2 A Terrassa i Barcelona només són 4 dígits

3 Les dades que recollirem només seran d’ajuntaments o bé empreses públiques municipals que considerem

https://www.diba.cat/documents/21824407/151715106/Annex+plecs+Sentilo+DIBA+v1.0.2.pdf
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Document II: Plànols
El projecte conté els següents plànols per a la definició complerta i en detall de les instal·lacions i obres

OC.- Obra Civil:
Plànol OC.01.- Situació.

Plànol OC.02.- Emplaçament sitja i sala de calderes.

Plànol OC.03.- Actuacions prèvies

Plànol OC.04.- Planta distribució sitja i sala caldera de biomassa. 

Plànol OC.05.- Planta cotes sitja i sala caldera de biomassa de calderes de biomassa.

Plànol OC.06.- Secció Constructiva (A-A’) sala de calderes de biomassa.

Plànol OC.07.- Secció Constructiva (B-B’) sitja de biomassa.

Plànol OC.08.- Alçat sala calderes biomassa

Plànol OC.09.- Alçat sala caldera de biomassa i sitja

Plànol OC.10.- Desaiguat i recollida d’aigües.

Plànol OC.11.- Planta fonaments sitja i sala de calderes de biomassa

Plànol OC.12.- Armat fonamentació

Plànol OC.13.- Planta murs sitja i sala de calderes de biomassa.

Plànol OC.14.- Armat Murs formigó armat

Plànol OC.15.- Detall murs bloc de formigó 

Plànol Oc.16.- Muret coberta

Plànol OC.13.- Estructura sitja i sala de calderes de biomassa

Plànol OC.14.- Coberta sitja i sala de calderes de biomassa

X.- Xarxa Distribució de Calor:
Plànol X-01.- Recorregut canonades xarxa distribució de calor.

Plànol X-02.- Serveis afectats

Plànol X-03.- Detall rases

Plànol X-04.- Detall arquetes

Plànol X-05.- Xarxa de calor Trams 1 i 2

Plànol X-06.- Xarxa de calor Trams 3 i 4

Plànol X-07.- Xarxa de calor Trams 5, 6 i 7

I.- Instal·lacions:
Plànol I.01.- Esquema hidràulic general caldera de biomassa.

Plànol I.02.- Esquema hidràulic sala caldera de biomassa.

Plànol I.03.- Planta instal·lació hidràulica sala caldera de biomassa
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Plànol I.04.- Esquema unifilar sala caldera de biomassa.

Plànol I.05.- Planta instal·lació elèctrica.

Plànol I.06.- Planta instal·lació de protecció contra incendis.

Plànol I.07.- Planta instal·lacions ventilació i xemeneia.

Plànol I.08.- Detall secció xemeneia

Plànol I.09.- Estat actual sala calderes escola d’adults

Plànol I.10.- actuacions sala calderes escola d’adults

Plànol I.11.- Estat actual sala calderes pavelló d’esports

Plànol I.12.- Actuacions sala calderes pavelló d’esports

Plànol I.13.- Estat actual sala calderes CEIP els Picots

Plànol I.14.- Actuacions sala calderes CEIP els Picots

G.- Generals:
Plànol G-01.- Accés vehicles de descàrrega.

Plànol G-02.- Contenidors de residus i zona d’acopi
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Situació de Lliçà d'Amunt
E: 1/--
font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Situació Zona d'actuació de Lliçà d'Amunt
E: 1/--
font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vista aèria de la zona
font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Emplaçament Edificis
E: 1/--
font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Imatge 1. Escola d'adults

Imatge 2. Pavelló d'esports

Imatge 3. CEIP Els Picots

Escola d'Adults

CEIP "Els Picots"

Pavelló d'Esports
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Imatge 2.- Proposta ubicació sala de calderes i sitja. Edifici escola d'adultsImatge 1.- Proposta ubicació nova sala de calderes i sitja. Vista aèria

Emplaçament sitja i sala de calderes a recinte exterior de l'edifici de l'escola d'adults
E: 1/--
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.0
2
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Recinte exterior instal·lacions

Imatge 3.- Recinte exterior zona d'instal·lacions situada a l'escola d'adults

Imatge 4.- Recinte exterior d'instal·lacions. Ubicació sala calderes de biomassa

Imatge 5.- Pati exterior escola d'adults. Ubicació de sitja de biomassa

Sala caldera de biomassa

Sala sitja de biomassa

Pati exterior

Edifici Escola d'Adults
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1000 L1000 L1000 L1000 L1000 L

Desmuntatge
tanca de bruc Enderroc de muret de bloc de formigó

(1,6 m d'amplada x 0,60 m d'alçada) per
realització de porta d'accés a la nova
sala de calderes de biomassa

Enderroc de mur de bloc de formigó per
realització de porta d'accés a la stija
(0,8x2,05 m)

Mur de formigó existent

Excavació de terreny per
ubicació de la sala de sitja.
Afectació de arbre i arqueta
de pluvials

Caldera
existent

bancada

Desplaçament arqueta
de pluvials (i desviament
de canonada pluvials)

Afectació en arbre.
Trasplantar arbre a una
altre ubicació del recinte

arqueta
existent

Desmuntatge de cobert de gasoil i
trasllat a nova ubicació de dipòsits
de gasoil

Desmuntatge de cobert de
bombones de propà i trasllat a
nova ubicació

Realització d'obertura a paret
de 1,25 x 2,0 m (amplada x alçada),
i desmuntatge de porta d'accés a sala
calderes existent.
Col·locació de dintell IPN-200 Substitució de l'actual caldera

 a gasoil per dues calderes
situades a CEIP ELS PICOTS

Enderroc d'envà a la zona d'accés
a la sala de calderes actual (alçada 2,35 m)

Desmuntatge tanca de bruc

3.81

1.10

1.25

1.60

5.40

6.00

0.80

arqueta
existent

Actuacions prèvies a zona sitja i
sala caldera de biomassa
E: 1/-- O
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Imatge 1.- Recinte ubicació nova sala calderes:
                 Desplaçament dels dipòsits de gasoil

Imatge 2.- Recinte ubicació nova sala calderes:
                 Desplaçament d'armari de bombones de propà

Imatge 3.Sala calderes existent (Escola d'adults):
              Caldera a desmuntar, es substitueix
              per les dues calderes de CEIP els Picots

Imatge 4.- Recinte sitja de biomassa:
                 afectació arqueta de pluvials
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CUINA

Mur de formigó existent

arqueta
existent

Rotor 5m

Caldera 330 kW TANK IN TANK
        1000 L

TANK IN TANK
        1000 L

Nova ubicació bombones de propà

Nova ubicació de dipòsits de gasoil
(3 x 1.000 litres)

Realització de nou cobert per
a dipòsits de gasoil

Nova ubicació tanca de
bruc d'accés a pati
instal·lacions

600 l.
h=1,73 Ø=0,75

Pilar de bloc de formigó
2x (20x40x20 cm)

TANK IN TANK
        1000 L

Biga IPN-400

Dintell IPN-200

Adequació de terreny amb llosa de formigó
armat de 20 cm sobre base de tot-u artificial
compactat 10 cm, realitzant rampa amb
pendent < 10%, des de l'entrada de carrer fins
al punt de descàrrega a sitja
(4 m d'ample x 16 m longitud)

obertura de sortida
xemeneia de caldera existentSostre corredís per

descàrrega d'estella

arqueta
existent

Paret de bloc de formigó de 20x40x20 cm
revestit  i pintat a cara exterior,
armat 2 fileres (es construeix sobre muret de
bloc de formigó, de 3 fileres, existent )

Mur de formigó armat de 30 cm
en tot els perímetre de la sitja

Mur de bloc de
formigó existent

Paret de bloc de formigó de 20x40x20 cm
revestit  i pintat a cara exterior,
armat el primer metre

obertura existent
de ventilació,
sortida a coberta

Pilar de bloc de formigó
2x (20x40x20 cm)

reixes de ventilació
a la part inferior de la porta

3 
re

ix
es
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e

ve
nt
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ó 
su
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r

Porta accés sitja
0,80x2,05m
amb taulons antipressió

Porta de doble fulla
1,60x2,05m
amb fàcil obertura
en una de  les fulles

Paret de bloc de formigó
de 20x40x20 cm

Planta distribució sala de calderes i sitja
E: 1/-- O
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6.00

5.40

4.00

4.00

1.60

9.36

4.35

3.68

0.40

5.60

0.40
2.20

5.50

0.80

Planta cotes sala de calderes i sitja
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A

A'

B'

B

Coberta de teula àrab, sobre pendent de
morter, impermeabilització,  supervisells i
bigues pretensades de formigó T18

Coberta existent

SALA DE CALDERES
EXISTENT

Pilar de bloc de formigó

Paret de bloc de formigó de
20x40x20 cm
revestit  i pintat a cara exterior

IPN 400

Canaló de recollida
d'aigua 0,20 m ample
de xapa galvanitzada

Xemeneia revestida amb
paret ceràmica de 7,
remolinada i pintada

NOVA SALA DE CALDERA
DE BIOMASSA

bigues pretensades
de formigó T18

Solera de formigó armat
de 10cm

Paret de bloc de formigó de
20x40x20 cmexistent

Cèrcol perimetral de lligat

Teula
Carener

Morter M-2.5
hidrofugat

nivell de carrer

Paviment de formigó existent

2 fileres de bloc armades

4.76

4.40

3.36
2.64

Solera de formigó armat
de 10cm

O
C

.0
6

SE
C
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 C
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R
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C
TI

VA
 A

-A
'

Secció A-A' sala caldera biomassa
E: 1/--
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A

A'

B'

B

Paret d'obra de
fàbrica existent

Mur de formigó existent

2.350.80

4.00

Para-rodes
Llosa de formigó armat de 20 cm

Base de tot-u artificial compactat 10 cm

pendent < 10%

Reblert de terres compactades
en tandes de 50cm

Làmina impermeabilitzant

Làmina nodular amb geotextil

grava drenant

Tub drenatge
Ø125

Llosa de formigó armat de 20 cm

Base de graves compactades de 10 cm

Sabata correguda sota mur (M1)
Sabata correguda sota mur (M2)

Forjat unidireccional de 20+5 cm
format per biguetes prefabricades
de formigó T18 i revoltons de formigó
de 20x60x20 cm. Acabat lliscat llis

Sostre corredis de panell sandwich
sobre guia corredissa, amb mallat
de protecció  de 30x15

Geotèxtil
Tela asfàltica

Capa de compresió de 5 cm
de formigó amb
mallat de Ø5 de 20x20 cm

Coberta sala calderes biomassa

3.80

0.90

4.10

4.40

SALA DE CALDERA DE
BIOMASSA

mallat anticaigudes de Ø10
de 30x20 cm
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A

B

Coberta de teula àrab, sobre pendent de
morter, impermeabilització,  supervisells i
bigues pretensades de formigó T18

Coberta existent
Canaló de recollida
d'aigua 0,20 m ample
de xapa galvanitzada

Xemeneia revestida amb
paret ceràmica de 7,
remolinada i pintada

Dipòsits de gasoil

1000 L 1000 L 1000 L

reixes de ventilació 20x40 cm

4.40

3.36

2.30
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Alçat A. Sala caldera de biomassa
E: 1/--

AutoCAD SHX Text
Emplaçament

AutoCAD SHX Text
Autoria del projecte:

AutoCAD SHX Text
Petició del projecte:

AutoCAD SHX Text
Promoció del projecte:



PR
O

JE
C

TE
 E

XE
C

U
TI

U
 P

ER
 L

A 
IN

ST
AL

·L
AC

IÓ
 D

'U
N

A 
XA

R
XA

 D
E 

C
AL

O
R

 A
M

B
BI

O
M

AS
SA

 A
LS

 E
Q

U
IP

AM
EN

TS
 M

U
N

IC
IP

AL
S 

D
E 

LL
IÇ

À 
D

'A
M

U
N

T
Jo

an
 O

liv
er

 C
as

an
el

la
s

En
gi

ny
er

 In
du

st
ria

l 1
5.

52
0

C/
 Ja

um
e 

I, 
32

D
at

a
N

ov
em

br
e 

de
 2

02
2

Pu
ja

da
 d

e 
la

 P
la

ça
, 2

Vi
lo

pr
iu

 (1
74

66
)

C
/ C

om
pt

e 
U

rg
el

l, 
18

7
(e

di
fic

i e
l r

el
lo

tg
e)

Ba
rc

el
on

a 
(0

80
36

)
in

fo
@

su
no

.c
at

  /
  w

w
w

.s
un

o.
ca

t
97

2 
96

4 
34

9
C

/ A
ns

el
m

 C
la

vé
, 7

3
Ll

iç
à 

d'
Am

un
t (

08
18

6)
Ll

iç
à 

d'
Am

un
t (

08
18

6)

A

B

porta dos batents 2,0x2,1m
amb reixes ventilació 40x60 i

barra antipànic

porta
0,8x2,1m

reixa
ventilació
40x60 cm

3.80

4.40

0.70

3.54

2.20
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desaiguat Ø75

reixa extrem desaiguat

paviment existent

paviment de formigó
armat de 10 cm

reixa de recollida
d'aigües existent
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Sabata M
ur M

1 (235x50)

Sabata Mur M
2  (8

0x50)

Sabata M
ur M

2  (80x50)

Sabata Mur M2  (80x50)

Solera Formigó armat HA-25 hidròfug

Inferior Ø10 20x20cm (B500S)
acabat superficial remolinat mecànic fi.

de 20cm
superior Ø10 20x20cm (B500S)

5.99

2.35

3.05

3.11

3.29
Solera Formigó armat HA-25 hidròfug

acabat superficial remolinat mecànic fi.

de 10cm amb simple mallat
Ø8 10x10cm (B500S)

(sobre paviment existent)
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3

20/30 mm 

30 35 40 4580

Acer

Adaptat a la Instrucció EHE 2008 

B 500 S

B 500 S

Tova
(8-9 cm) 

Tova
(8-9 cm) c=1.50

c=1.50

Característiques dels materials - Llosa estructural 

Característiques Característiques

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.

Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 
- Encavallaments segons EHE 
- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Dades geotècniques 

Execució (Accions) 

Element
Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició
Ambient

G=1.50

HA- 25 

HA- 25 

Formigó

I IIa IIb IIIaIIIa

Materials

Nivell
Control

Nivell
Control

Normal

Normal

Normal

Notes

Q=1.60

1.- Recobriment pantalla, lateral contacte terreny  8 cm. 
2.- Recobriment pantalla, lateral lliure interior 3.5 cm. 
3a.- Recobriment sabata, horitzontal contacte terreny  8 cm. 
3b.- Recobriment sabata amb formigó de neteja 4 cm. 
4.- Recobriment sabata, superior lliure 4/5 cm. 
5.- Recobriment sabata, lateral contacte terreny  8 cm. 
6.- Recobriment sabata, lateral lliure 4/5 cm. 
7.- Recobriment superior en coronació 3.5 cm. 

Recobriments nominals 

Recobriments
nominals (mm) 

s=1.15

s=1.15

Grandària 
màx. 
granulat

- Tensió admissible del terreny considerada = 0,25 MPa ( 2,5 Kg/cm2) Argila Dura

Terreny Terreny protegit o
formigó de neteja 

Tipus Tipus

Veure Exposició/Ambient 

20/30 mm 

Solera estructural 

Fonamentació Sabates

IIa   

IIa   

100 cm 

100 cm 

110 cm 130 cm 

25 cm 

25 cm 

30 cm 

30 cm 

40 cm 

40 cm 

40 cm 

45 cm 

45 cm 

45 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 

60 cm 

60 cm 

60 cm 

65 cm 

70 cm 

80 cm 

80 cm 

B 400 S B 400 S B 500 S B 500 S 
Armadura

Amb accions dinàmiques 

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

Longituds d'encavallament d'armadures verticals en murs. Lb 

∅10

Nota: Vàlid per a formigó Fck  25 N/mm2 
Si Fck  30 N/mm2 podran reduir-se aquestes 
longituds, d'acord a l'Art. 66 de l'EHE 

Sense accions dinàmiques 

Detall solera estructural

Sabata Mur M2Sabata Mur M1

235

5
0

M1

Mallat ∅12c/20

30cm       

80

5
0

M2

∅8c/20

4∅12

4∅12
64

3
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Mur (M1) de formigó armat  30 cm

h= 3 ,80 m

Mur (M
1) de formigó armat  3

0 cm

h= 3 ,80 m

M
ur (M

1) de form
igó arm

at  30 cm

h= 3 ,80 m

M
ur

 (M
1)

 d
e 

fo
rm

igó
 a

rm
at

  3
0 

cm

h=
 3

 ,8
0 

m

Mur  bloc formigó (20x40x20) h= 3,80 m, armat 2 fileres;
sobre mur de bloc existent de 0,60 d'alçada

M
ur

  b
lo

c 
fo

rm
ig

ó 
(2

0x
40

x2
0)

ar
m

at
 1

 m
et

re
h=

 4
,4

0 
m

 (p
un

t m
àx

im
 p

en
de

nt
)

M
ur  bloc form

igó (20x40x20)

h= 4,40 m
 (punt m

àxim
 pendent)
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Adaptat a la Instrucció EHE 2008 

B 500 S

B 500 S

Tova
(8-9 cm) 

Tova
(8-9 cm) c=1.50

c=1.50

Característiques dels materials - Llosa estructural 

Característiques Característiques

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.

Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 
- Encavallaments segons EHE 
- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Execució (Accions) 

Element
Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició
Ambient

G=1.50

HA- 25 

HA- 25 

Formigó

I IIa IIb IIIaIIIa

Materials

Nivell
Control

Nivell
Control

Normal

Normal

Normal

Notes

Q=1.60

1.- Recobriment pantalla, lateral contacte terreny  8 cm. 
2.- Recobriment pantalla, lateral lliure interior 3.5 cm. 
3a.- Recobriment sabata, horitzontal contacte terreny  8 cm. 
3b.- Recobriment sabata amb formigó de neteja 4 cm. 
4.- Recobriment sabata, superior lliure 4/5 cm. 
5.- Recobriment sabata, lateral contacte terreny  8 cm. 
6.- Recobriment sabata, lateral lliure 4/5 cm. 
7.- Recobriment superior en coronació 3.5 cm. 

Recobriments nominals 

Recobriments
nominals (mm) 

s=1.15

s=1.15

Grandària 
màx. 
granulat

Terreny Terreny protegit o
formigó de neteja 

Tipus Tipus

Veure Exposició/Ambient 

20/30 mm 

Solera estructural 

Fonamentació Sabates

IIa   

IIa   

2∅12

vertical ∅12c/20vertical ∅16c/20

horitzontal ∅20c/20horitzontal ∅12c/20

Armadura Mur M3 (30cm)

vertical ∅12c/30vertical ∅12c/30

Forjat reticular

pota 40cm, vertical 50cm    pota 20cm, vertical 50cm    

1∅6 de 60 cm de longitud total 
(cada 20 cm). Evita fissura per 
assentament de sabata 

Armat inferior
sabata

Armat mur

Base compactada

Base compactada i 
sanejada (barreja de riu) 

Soles de suport de
graella  5 cm 

Cordó
hidròfil

Detall clau
de tallant 

Formigó de
neteja

Claus de tallant, superfícies
netes, rugoses i 
humitejades abans de 
formigonar

Xarxat solera(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅ Solera

0
.1
0

0
.1
5

0.20 0.20

0
.2
0

0.30 0.30

0
.4
0

10

2 
Lb
 (
*)
 

4

5

H

Lb

Claus de tallant, 
superfícies netes, rugoses
i humitejades abans de 
formigonar

Var. Var.

Variable

Inici de mur en sabata correguda descentrada amb solera estructural.
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SECCIÓ MUR M5

1∅12c/20 1r metre

Tendel ∅4c/2juntes

Cèrcol coronació 
4∅8e∅6c/25   

Armadura de 
refuerzo vertical 
(según el cálculo) 

Armadura de tendel
tipo celosía (según 
el cálculo) 

Hueco relleno
de hormigón 

Arranque de muros de bloques de hormigón.

Armado de la viga

Barras de refuerzo vertical

Dintel

Macizado de jambas

Sección del dintel Sección vertical

Formación de hueco de puerta en muro de bloques de hormigón.

4∅8e∅6c/25   
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Mur  bloc formigó (20x40x20) h= 3,80 m, armat 2 fileres;
sobre mur de bloc existent de 0,60 d'alçada

M
ur  bloc form

igó (20x40x20)

h= 4,40 m
 (punt m

àxim
 pendent)

Muret de formigó 20 cm

h= 0,40

M
uret de form

igó 20 cm

h= 0,40
armat Muret coberta

∅8c/20

2∅10

2∅10

13
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Biga IPN-400

Dintell IPN-200
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bigues pretensades

de form
igó T18
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Pendent coberta
       20%

Teulada àrab sobre supervisell i bigues
pretensades de formigó

impermeabilització
sortida xemeneia

Coberta de forjat unidireccional de 20+5 cm
format per biguetes prefabricades
de formigó T18 i revoltons de formigó
de 20x60x20 cm, amb capa de compressió  de formigó
de 5 cm amb mallat Ø5 cm 20x20. Acabat lliscat llis

Sostre corredis de panell sandwich
sobre guia corredissa, amb mallat

4.50

4.50

4.25

9.36

Canaló de recollida
d'aigua 0,20 m ample
de xapa galvanitzada

Baixant de recollida
d'aigua per exterior
Ø90

Bigues passants amb malla
 de protecció de 30x15 cm

1.45

Pendent
       1%

Pendent
       1%
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1 Sauló1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

CODI PAVIMENTTIPUS
RASA

CANONADES DEL PRISMA

2 R2

3 R2

4 R2

5 R1

6

7 Vist
interior

Long.
Tram

65 m

76 m

8 m

 2 m

266 mTotal

RESUM RECORREGUT CANONADES

R1

1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

40 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Asfalt1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

45 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Paviment peces
de formigó

Sauló

Asfalt

Asfalt

1 Tub gris dur rígid Ø32 (control)
2 Inox DN54 (Øint 51 mm) aïllament 30mm Suporteria a

paret/sostre 30 m

R3
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BO D

D

40 m           Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø90 PEX-a amb barrera antidifusió (225mm)
1 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

Node 1

45 m        Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

65 m           Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

32 m            Tram Aeri (en pas interior)

2 x Acer INOX DN54 (Øint 51) aïllament de 30 mm
1 x Tub rígid de Ø 32 mm (control)

8 m           Rasa R3 - Tram en formigó

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

76 m        Rasa R1-Tram en sauló (zona ajardinada)

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

 2 m           Rasa R1 - Tram en sauló

1x 2 x Ø90 PEX-a amb barrera antidifusió (225mm)
1 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

arqueta

arqueta

arqueta

arqueta

arqueta

Arqueta elèctrica o de control
(cada 40m o canvi important de direcció)

Arqueta connexió hidràulica
per a previsions o sectorització

Suporteria cada 2m
0.40

0.15

Tub gris dur 32 control
Tub Inox 54 amb aïllament 30mm

DETALL TRAM VIST INTERIOR

Recorregut xarxa de calor
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PR

Polietilè Alta densidat 10atm - 110

Fibrocem
ento - 50

Polietilè Alta densidad 10atm
 - 110

Node 1
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Canonada d'aigua de fibrociment (SOREA)

Línia Alta/Mitja tensió (Endesa)

Línia Baixa tensió (Endesa)

Línia de telefonia (Telefonica)

Canonada Gas (Gas Natural)

Canonada d'aigua (SOREA)

CREUAMENTS AMB SERVEIS EXISTENTS

Els traçats de serveis indicats en aquest plànol són orientatius,
essent possible que hi hagi un error de +/- 0,5m i només apareixen
els serveis coneguts.

En el moment d'adjudicació de les obres l'empresa adjudicatària
haurà de sol·licitar els corresponents plànols actualitzats de
serveis.

Abans d'obrir les rases caldrà informar a les diferents companyies
afectades així com fer les comprovacions necessàries abans
d'obrir qualsevol paviment.

S'indica al plànol els principals punts de confluència de la xarxa de
calor amb serveis existents, o punts en els quals es recomana
realitzar una cata per a localitzar possibles serveis, sense prejudici
que en el moment de realitzar les obres, la DO pugui sol·licitar
altres punts..

Punts de cata per confluència amb
instal·lacions existents

Xarxa de calor impulsió i retorn

o per distància

X.
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DETALL  RASA R1

Terres compactades

Reblert Sorra (0-2/3mm) 

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm

Cintes de senyalització

Tub preaïllat 

2 Tubs controls (63mm)

Paviment de sauló o compactat
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DETALL  RASA R2

Terres compactades

Reblert Sorra (0-2/3mm) 

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm

Cintes de senyalització

Tub preaïllat

2 Tubs controls (63mm)

  Paviment Formigó
Paviment d'asfalt DETALL  RASA R3

Terres compactades

Reblert Sorra (0-2/3mm) 

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm

Cintes de senyalització

Tub preaïllat

2 Tubs controls (63mm)

  Paviment Formigó
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SECCIÓ RASA TIPUS DE CANONADES INDIVIDUALS
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Rases
mín. 0.60

TERMORETRÀCTIL TERMORETRÀCTIL

TAPA DE FUNDICIÓ D400

Vàlvula accessori unió

ARQUETA DE 80x80x1m

TERMORETRÀCTIL

Rases
X.

04

D
ET

AL
L 

R
AS

ES
 I 

AR
Q

U
ET

ES

Figura 1.- Exemple tapa arqueta D-400 (font: fundición dúctil Fábregas)
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1 Sauló1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

CODI PAVIMENTTIPUS
RASA

CANONADES DEL PRISMA

2 R2

3 R2

4 R2

5 R1

6

7 Vist
interior

Long.
Tram

65 m

76 m

8 m

 2 m

266 mTotal

RESUM RECORREGUT CANONADES

R1

1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

40 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Asfalt1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

45 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Paviment peces
de formigó

Sauló

Asfalt

Asfalt

1 Tub gris dur rígid Ø32 (control)
2 Inox DN54 (Øint 51 mm) aïllament 30mm Suporteria a

paret/sostre 30 m

R3
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40 m           Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø90 PEX-a amb barrera antidifusió (225mm)
1 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

Node 1

45 m        Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

65 m           Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

 2 m           Rasa R1 - Tram en sauló

1x 2 x Ø90 PEX-a amb barrera antidifusió (225mm)
1 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

arqueta

Recorregut xarxa de calor. Tram 1 i Tram 2
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Imatge 2

Imatge 1

Imatge 2. Vista de calzada tram 2

Imatge 1. Vista a sortida de sala biomassa, tram 1

SALA CALDERA EXISTENT
ESCOLA D'ADULTS

SALA CALDERA
DE BIOMASSA
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1 Sauló1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

CODI PAVIMENTTIPUS
RASA

CANONADES DEL PRISMA

2 R2

3 R2

4 R2

5 R1

6

7 Vist
interior

Long.
Tram

65 m

76 m

8 m

 2 m

266 mTotal

RESUM RECORREGUT CANONADES

R1

1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

40 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Asfalt1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

45 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Paviment peces
de formigó

Sauló

Asfalt

Asfalt

1 Tub gris dur rígid Ø32 (control)
2 Inox DN54 (Øint 51 mm) aïllament 30mm Suporteria a

paret/sostre 30 m

R3
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D

Node 1

45 m        Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

65 m           Rasa R2 - Tram en asfalt

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

76 m        Rasa R1-Tram en sauló (zona ajardinada)

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)

1x 2 x Ø90 PEX-a amb barrera antidifusió (225mm)
1 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

arqueta

arqueta

arqueta

arqueta
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Imatge 2

Imatge 1. Vista recorregut tram 3 (façana CEIP Els Picots)

SALA CALDERA EXISTENT
CEIP ELS PICOTS

Imatge 1

Imatge 2. Vista recorregut tram 4 (façana CEIP Els Picots)
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1 Sauló1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

CODI PAVIMENTTIPUS
RASA

CANONADES DEL PRISMA

2 R2

3 R2

4 R2

5 R1

6

7 Vist
interior

Long.
Tram

65 m

76 m

8 m

 2 m

266 mTotal

RESUM RECORREGUT CANONADES

R1

1x2xØ90 PEX-a amb barrera atidifusió (225mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

40 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Asfalt1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

45 m

1x2xØ63 PEX-a amb barrera atidifusió (200mm)
2 corrugats  Ø63 (control)

Paviment peces
de formigó

Sauló

Asfalt

Asfalt

1 Tub gris dur rígid Ø32 (control)
2 Inox DN54 (Øint 51 mm) aïllament 30mm Suporteria a

paret/sostre 30 m

R3
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32 m            Tram Aeri (en pas interior)

2 x Acer INOX DN54 (Øint 51) aïllament de 30 mm
1 x Tub rígid de Ø 32 mm (control)

8 m           Rasa R3 - Tram en formigó

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

76 m        Rasa R1-Tram en sauló (zona ajardinada)

1x 2 x Ø63 PEX-a amb barrera antidifusió (200mm)
2 x Tub corrugat de Ø 63 mm (control)

arqueta

arqueta

Suporteria cada 2m
0.40

0.15

Tub gris dur 32 control
Tub Inox 54 amb aïllament 30mm

DETALL TRAM VIST INTERIOR

X.
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 i 
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Imatge 2

Imatge 1. Vista recorregut tram 5 (pavelló)

SALA CALDERA EXISTENT
PAVELLÓ D'ESPORTS

Imatge 1

Imatge 2. Paviment formigó tram 6 (pavelló)

Recorregut xarxa de calor trams 5, 6 i 7
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1 Caldera de Biomassa

2 Bomba circuit primari amb maniguet
antivibració

3 Clau de pas de bola o papallona

4 Vàlvula de retenció

5 Filtre

6 Purgador

7 Vàlvula de seguretat

8 Electrovàlvula ON/OFF

9 Electrovàlvula modulant 3 vies (120º)

10 Termostàtica per ACS

11 Vàlvula sobrepressió

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

13 Vas d'expansió

14 Comptador d'aigua freda

15 Comptador calories

16
Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per acumulació
d'aigua de circuit primari

17

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

20 Bescanviador de plaques

21 Caldera de Gasoil

22 Caldera de Gas

23 Bomba de calor

24 Col·lector solar Pla

25 Sonda de temperatura exterior

26 Sonda de temperatura submergible

27 Sonda de contacte

28 Termòstat submergible

29 Termòstat doble IMIT

30 Termòmetre submergible

31 Manòmetre

32 Presostat

33 Control

34 Agulla hidràulica

35 Col·lector

36 Sonda interior

37

38

39

40

41

Control remot digital

Vàlvula de sobretemperatura

Mòdul de control de caldera

Quadre Control

Termostat ambient

42 Maniguet electrolític

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per acumulació
d'aigua

E

E

T

T

15

16

17

20

fòssil

Gas

T

St

St

T

T

T

M

P

T

18

ACS

AFS

ACS

AFS

19

NOMENCLATURA HIDRÀULIC

CAP

CAP

CAP

CAP

43 Normalment tancat

44 Vàlvula Equilibrat

45 Vàlvula de Asiento

46 Maniguet antivibracions

47 Centraleta de control

48 Agulla Hidràulica

Entrada Aigua de Xarxa

Caldera Biomassa
330 kWt)

V3.01

1"

Acer Inox 22 (1.2mm)
Aïllament 10 mm

SALA DE CALDERES  BIOMASSA

P

E
Inèrcia

kCal

T

1"

Acer Inox 22 (1.2mm)
Aïllament 10 mm

Acer Inox 22 (1.2mm)
Aïllament 10 mm

5000 l
Ø=1,8 m    h= 2,85 m

St

St

St
St

St

St

St

St

1"

MM

MM

MM

1"

600 l

1 1/4"

2 1 2"

2 1 2"
2 1 2"

2 1 2" 2 12"

C
ol

·le
ct

or
 5

"

2"

Ø 0,75 h=1,71m

Inèrcia
5000 l

Ø=1,8 m    h= 2,85 m

C
ol

·le
ct

or
 5

"

Previsió

Previsió

1 1/4"1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1/2"

by pass

Descalcificador 1 1/4"

1 1/4"

1"

1 1/4"

Acer Inox 35 (1.5mm)
Aïllament 10 mmaixeta jardí

M

Caldera biomassa

Acer Inox DN76,1  (Øint 72mm)
Aïllament 30 mm

Acer Inox DN76,1  (Øint 72mm)
Aïllament 30 mm

Acer Inox DN76,1  (Øint 72mm)
Aïllament 30 mm

2 1 2"

2 12"

2 12"

2 12"

2 1 2" 2 1 2"

2 1 2"

1
2"

2"2"

2"

2"

2"

2"

Acer Inox DN54  (Øint 51mm)
Aïllament 30 mm

Acer Inox DN54  (Øint 51mm)
Aïllament 30 mm

Acer Inox DN76,1
(Øint 72mm)
Aïllament 30 mm

1
2"

2 1 2"

2 12"

2"

2"

2"2"

2"

2 12"

Grup elevació temp retorn

Gasoil

Gasoil

C
ol

·le
ct

or
 5

"
C

ol
·le

ct
or

 5
"

2 12"

1
2"

2"

2"

2"

1
2"

2"

 2"

 2"

2 12"

 2"

 2"

Caldera  ROCA CPA-170kw
(Escola Picots)

Caldera  ECOFLAN 125kw
(Escola Picots)

E

E

Bescanviador
de plaques 144kW

St StM

M

M
80ºC75ºC

60ºC55ºC

St St M
kCal

Acer Inox 54(1,5mm)
aïllament 30mm

2 "2 "

2 " 2 "

2 "2 "

Acer Inox DN54  (Øint 51mm)
Aïllament 30 mm

Caldera FER
model GG
ANUL.LAR

GasoilCol·lector Retorn Col·lector Impulsió

2"

80l.

2"

2"

2" 2" 2" 2"

1"

1"

2"

E

E

AFS

Circuit  2

Circuit 1

GRUNDFOS
MAGNA1

32-80

GRUNDFOS
UPS

32-80

2"

2"
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1 Caldera de Biomassa

2 Bomba circuit primari amb maniguet
antivibració

3 Clau de pas de bola o papallona

4 Vàlvula de retenció

5 Filtre

6 Purgador

7 Vàlvula de seguretat

8 Electrovàlvula ON/OFF

9 Electrovàlvula modulant 3 vies (120º)

10 Termostàtica per ACS

11 Vàlvula sobrepressió

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

13 Vas d'expansió

E

E

NOMENCLATURA HIDRÀULIC

14 Comptador d'aigua freda

15 Comptador calories

16
Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per acumulació
d'aigua de circuit primari

17

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

20 Bescanviador de plaques

21 Caldera de Gasoil

22 Caldera de Gas

23 Bomba de calor

24 Col·lector solar Pla

25 Sonda de temperatura exterior

26 Sonda de temperatura submergible

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per acumulació
d'aigua

T

T

15

16

17

20

fòssil

Gas

T

St

18

ACS

AFS

ACS

AFS

19

CAP

CAP

CAP

CAP

27 Sonda de contacte

28 Termòstat submergible

29 Termòstat doble IMIT

30 Termòmetre submergible

31 Manòmetre

32 Presostat

33 Control

34 Agulla hidràulica

35 Col·lector

36 Sonda interior

37

38

39

Control remot digital

Vàlvula de sobretemperatura

Mòdul de control de caldera

St

T

T

T

M

P

T

40

41

Quadre Control

Termostat ambient

42 Maniguet electrolític

43 Normalment tancat

44 Vàlvula Equilibrat

45 Vàlvula de Asiento

46 Maniguet antivibracions

47 Centraleta de control

48 Agulla Hidràulica
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Pendent coberta
       20%

Teulada àrab sobre supervisell i bigues
pretensades de formigó

impermeabilització
sortida xemeneia

Coberta de forjat unidireccional de 20+5 cm
format per biguetes prefabricades
de formigó T18 i revoltons de formigó
de 20x60x20 cm, amb capa de compressió  de formigó
de 5 cm amb mallat Ø5 cm 20x20. Acabat lliscat llis

Sostre corredis de panell sandwich
sobre guia corredissa, amb mallat

4.50

4.50

4.25

9.36

Canaló de recollida
d'aigua 0,20 m ample
de xapa galvanitzada

Baixant de recollida
d'aigua per exterior
Ø90

Bigues passants amb malla
 de protecció de 30x15 cm

1.45

Pendent
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Pendent
       1%
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Endoll de 10 / 16 A

Endoll amb P. terra baix. h=30cm

Timbre

ELECTRICITAT

Presa motor persiana

Interruptor persiana

Cuina i banys h=110, Resta h=65cm

Endoll amb P. Terra elevat. h=180cm

Endoll amb presa de terra intermig

Interruptor unipolar 10 A

Interruptor bipolar 10 A

Commutador de encreuament

Commutador

Punt de llum

Q.G.C.P.
Quadre General comandament i protecció

Endoll estanc exterior protegit

Extractor

Pulsador

Aplic estanc exterior

Aplic interior

Punt de llum encastat tipus halogen

Downlight

LED 15W Pantalla LED de 15W

Pantalla LED de 20WLED 20W

Rotor 5m

Caldera 330 kW

LED 15W

LED 15W

LED 15W

LED 15W
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1  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

14  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

145C3273,145238AH,14E22BE5,145AB6HB.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
14  Elemento no encontrado

145  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

145C3273,145238AH,145AB6HB.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
14  Elemento no encontrado

145  Elemento no encontrado

1452  MURS DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

145238AH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mur de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
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- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços   
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 24 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 12 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
     - Peces:  ± 24 mm
     - Junts:  ± 16 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
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compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
14  Elemento no encontrado

145  Elemento no encontrado

145A  SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

145AB6HB.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Sostre nervat unidireccional
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
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- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços   
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 24 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:
     - Peces:  ± 24 mm
     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
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Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________
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145  Elemento no encontrado

145C  Familia 45C
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

145C3273.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En classe
d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2
mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     - En classe
d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
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norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat
mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5
mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________
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14E2  Familia 4E2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

14E22BE5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el
massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades
amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
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- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%     - Altres fàbriques:  ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5
filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
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a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Humitat dels blocs     - Col·locació     - Obertures     - Travat     -
Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________
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4  TIPOLOGIA 4

4458  Familia 458

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4458116G.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Cèrcol de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En classe
d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2
mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     - En classe
d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
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- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
4A1U  Familia A1U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4A1U1111,4A1U111X.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de portes en forats d'obra existents, fetes amb perfils i planxa d'acer, pintades
o galvanitzades.
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Replanteig, per a la fabricació de la porta
- Muntatge del bastiment i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de la fulla i el pany
- Muntatge de les tapetes i remats
- Repàs de l'arrebossat de brancals i llinda
- Pintat de la porta i el bastiment, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha de tenir la forma, dimensions i tipus de perfils indicats a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent.
La fulla ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
Els brancals i la llinda no han de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
4G  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4G41BIOM.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
4G  Elemento no encontrado

4G4  Elemento no encontrado
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4G41BIOM.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
4G  Elemento no encontrado

4G4  Elemento no encontrado

4G41  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4G41BIOM.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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A  MÀ D'OBRA

AI  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AIGUXAR.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
AI  Elemento no encontrado

AIG  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AIGUXAR.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
AI  Elemento no encontrado

AIG  Elemento no encontrado

AIGU  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AIGUXAR.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
AQUACOL  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AQUACOL1605.

Plec de condicions

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    15



   
____________________________________________________________________________
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D  ELEMENTS COMPOSTOS

DPHAR  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
DPHAR  Elemento no encontrado

DPHARG  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E222B6CSAU,E22113C2,E21R1165,E2213422,E2255J70,E225277F,E2R45035,E2RA7LP1,E2RA71H1,E2R2I
NS1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E21R  Familia 21R

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E21R1165.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E222B6CSAU,E22113C2,E2213422,E2255J70,E225277F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

E221  Familia 221

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E22113C2,E2213422.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
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mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

E222  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E222B6CSAU.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

E222  Elemento no encontrado

E222B  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E222B6CSAU.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

E222  Elemento no encontrado

E222B  Elemento no encontrado

E222B6  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222B6CASF,E222B6CSAU.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E22  Elemento no encontrado

E225  Familia 225

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2255J70,E225277F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
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- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E2R  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R45035,E2RA7LP1,E2RA71H1,E2R2INS1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E2R  Elemento no encontrado

E2R2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R2INS1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E2R  Elemento no encontrado

E2R4  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R45035.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2  Elemento no encontrado

E2R  Elemento no encontrado
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E2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RA7LP1,E2RA71H1.

Plec de condicions

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.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________
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E3  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522C3,E31B3000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3  Elemento no encontrado

E31  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522C3,E31B3000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3  Elemento no encontrado

E31  Elemento no encontrado

E315  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522C3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
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En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3  Elemento no encontrado

E31  Elemento no encontrado

E31B  Familia 31B

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31B3000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
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intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
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la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4BC3000,E4DCAD02,E45C18C4,E4DC1D02,E45218C3,E4B23000,E4D22A03,E4E2566L,E4EZ3000,E4EZQ024,E4E2H665,
E4475211,E4F71N11,E45A17G3,E4BA3000,E4BADC88,E4D93EC6,E4DA1DX0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E447  Familia 447

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4475211.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Llindes
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    32



per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article
76.2 de l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article
76.2 de l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:
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- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
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Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
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.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
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-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.   
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.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
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No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E45  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45C18C4,E45218C3,E45A17G3.

Plec de condicions
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E4  Elemento no encontrado

E45  Elemento no encontrado

E452  FORMIGONAT DE MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45218C3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 24 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 12 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
     - Peces:  ± 24 mm
     - Junts:  ± 16 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
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realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E45  Elemento no encontrado

E45A  FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45A17G3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Sostres nervats unidireccionals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
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     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
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següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E45  Elemento no encontrado

E45C  Familia 45C

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45C18C4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses i bancades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
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buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
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i als paraments.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4BC3000,E4B23000,E4BA3000,E4BADC88.

Plec de condicions
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E4  Elemento no encontrado

E4B  Elemento no encontrado

E4B2  ARMADURES PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4B23000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
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següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
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la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E4  Elemento no encontrado

E4B  Elemento no encontrado

E4BA  ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4BA3000,E4BADC88.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE o l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4B  Elemento no encontrado

E4BC  Familia 4BC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4BC3000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
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- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
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mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4D  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4DCAD02,E4DC1D02,E4D22A03,E4D93EC6,E4DA1DX0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4D  Elemento no encontrado

E4D2  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4D22A03.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
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- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
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Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4D  Elemento no encontrado
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E4D9  ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS, I PER A LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4D93EC6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment,
o alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels sostres
nervats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons
- Col·locació dels cassetons o del alleugeridor
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis
CONDICIONS GENERALS:
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la
beurada de formigó.
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts.
Han d'estar alineats amb la cara exterior dels nervis.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl·lica, han d'estar subjectats de forma
adient als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocat i compactació del formigó,
de forma que no surin a l'interior de la massa de formigó fresc.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total
Han d'estar col·locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció
dels nervis del sostre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
En sostres unidireccionals de biguetes pretensades, s'anivellaran els sotaponts, es
col·locaran le bigues amb l'intereix especificat als plànos mitjaçant els alleugeridors dels
extrems, i enllestida aquesta fase s'ajustaran els puntals i es colocaran la resta de
cassetons

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________
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E4  Elemento no encontrado

E4D  Elemento no encontrado

E4DA  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4DA1DX0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
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han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura
si:
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m²
- Alçària dels puntals > 3,5 m
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els
recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot
seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre.
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
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negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap
als extrems, en voladius des de la volada cap al recolçament
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4D  Elemento no encontrado

E4DC  Familia 4DC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4DCAD02,E4DC1D02.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
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grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
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- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4E  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4E2566L,E4EZ3000,E4EZQ024,E4E2H665.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4E  Elemento no encontrado

E4E2  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4E2566L,E4E2H665.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
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- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades,
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
     - Humitat dels blocs
     - Col·locació
     - Obertures
     - Travat
     - Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4E  Elemento no encontrado

E4E7  LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de
morter de ciment o d'argila expandida premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vistes o per
revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i
formigonar.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llinda
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Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
- Planor:  ± 10 mm/2 m
- Gruix dels junts: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4E  Elemento no encontrado

E4E8  Familia 4E8

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de morter
de ciment premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter
de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i
formigonar.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
- Planor:  ± 10 mm/2 m
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- Gruix dels junts: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment que
fan d'encofrat.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4  Elemento no encontrado

E4E  Elemento no encontrado

E4EZ  Familia 4EZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4EZ3000,E4EZQ024.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment,
d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades
a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8
mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de
compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D
màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que
s'aboca i sense segregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CACB,E5113S91,E5Z15M20,E52211MN,E5ZA5A4A.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E511  Familia 511
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5113S91.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt:  >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament
del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades:  <= 5 m
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa:  ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de
qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre
elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI 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

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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 neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E522  Familia 522

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E52211MN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o
subministrades pel promotor.
S'han considerat els tipus següents:
- Teula àrab col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de les peces per filades
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.
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Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per
tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la
vora de l'assentament de les peces.
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de
quedar fixades.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm
Toleràncies d'execució:
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana
o romana:  ± 10 mm
- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o
romana:  ± 5 mm
- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm
TEULA ÀRAB:
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.
Cavalcament en el sentit de la pendent:
- Pendent < 30%:  15 cm
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm
- Pendent > 40 %:  10 cm
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament:  ± 5 mm
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb
morter.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen,
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions
previstes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, 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

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
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- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E53  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CACB.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E53  Elemento no encontrado

E535  COBERTES DE PLAQUES SANDVITX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535CACB.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
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El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta

3.- UNITAT I CRITERI 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

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E545  Familia 545

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades
amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors
amb perfils omega (sandvitx in situ).
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents.
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques.
- Execució dels junts entre planxes.
- Comprovació de l'estanquitat.
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ)
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ)
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ)
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ)
- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)
CONDICIONS GENERALS:
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb
rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable.
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes
d'estanqueitat.
Cavalcament entre planxes:
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer
Volada de les planxes:
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Distància entre punts de fixació als punts singulars:
- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm
Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis.
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb
rosca tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de
calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no
protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció
prèvia de pintura.
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.

3.- UNITAT I CRITERI 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

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.
- Neteja i repàs del suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i
cavalcaments.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E5Z1  Familia 5Z1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z15M20.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per
la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim:  <= 50 cm
Gruix mínim:  >= 5 cm
Distància entre mestres:  <= 2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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 dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E5  Elemento no encontrado

E5ZA  Familia 5ZA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E5ZA5A4A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de carener amb peces de materials diversos.
S'han considerat els tipus següents:
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a
teula romana, per a lloseta ceràmica o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter
de ciment
- Carener de teules corbes de morter de ciment col·locat amb ganxos d'acer inoxidable fixats
mecànicament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja
Formació del carener amb peces col·locades amb ganxos:
- Replanteig dels ganxos
- Fixació dels ganxos sobre el suport
- Col·locació de les peces entre els ganxos
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
CARENER:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant.
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant.
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT:
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom,
clavats a ambdós costats de la peça.
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos.
Els ganxos han de quedar alineats i sòlidament fixats al suport.
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de
seguretat.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CARENER I SUPORT DE CARENER:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________
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E6  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E69227VE.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6  Elemento no encontrado

E69  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E69227VE.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6  Elemento no encontrado

E69  Elemento no encontrado

E692  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E69227VE.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E711  Familia 711

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E711AEJ5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
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S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes
amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres,
intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes
superposades previstes.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base :  >= 5 cm
- Alçària :  >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina
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Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic,
compressible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina
ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:     - Longitudinals:  >= 8 cm     - Transversals:   
>= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i
seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%     - PA-6, PA-7: 1-15%     - PA-8 PA-9:  0-15%      
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5%     - PN-7 PN-8:  0-5%     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%     - MA-2:   
>= 10%     - MA-3:  >= 5%     - MA-4:  5-15%     - GF-1:  >= 20%     - GF-2:  >= 15%
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Rugositats:  <= 1 mm
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa
- Humitat:  <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin
específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i
la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin
compatibles entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s'han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3:  Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es
realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per
plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida,
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7B1  Familia 7B1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B11190.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
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- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI 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%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

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
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.
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____________________________________________________________________________

   

   
E8  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898D240,E81126B3.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8  Elemento no encontrado

E81  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E81126B3.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8  Elemento no encontrado

E81  Elemento no encontrado

E811  ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E81126B3.

Plec de condicions

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
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:
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- 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
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

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 CRITERI 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:
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- 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.

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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8  Elemento no encontrado

E89  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898D240.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8  Elemento no encontrado

E89  Elemento no encontrado

E898  PINTAT DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E898D240.

Plec de condicions

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 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.
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 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)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EA1SIST.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA  Elemento no encontrado

EA1  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EA1SIST.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA  Elemento no encontrado
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EAS  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA  Elemento no encontrado

EAS  Elemento no encontrado

EASA  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

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:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
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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
l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
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:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA  Elemento no encontrado

EAZP  Familia AZP

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta,
acer o alumini.
La unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet
sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar
els mecanismes de bloqueig existents a la porta
- Verificar el funcionament de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant.
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta,
d'acord amb les instruccions del fabricant.
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic
instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició
tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent
gran i discapacitats.
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es
capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els
dos simultàniament.
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a
1100 mm
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o
estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha estat
assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en
una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de
l'annex B de la UNE-EN 1125.
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de
suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible
l'obertura simultània de les dues fulles.
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED517QVM,ED7FR112.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED  Elemento no encontrado

ED5  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED517QVM.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED  Elemento no encontrado

ED5  Elemento no encontrado

ED51  BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED517QVM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
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- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED  Elemento no encontrado

ED7F  Familia D7F

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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ED7FR112.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
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corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE2BJ5E0HK33,EE41BEB2,EE41BKD2,EE41B1B2,EE41B2B2,EE41JRB9,EE41JGB9,EE41BFB2,EE41B1D2,EEU6U001,EE
U11113,EEUE16T2,EEU52955.

Plec de condicions
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EE2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE2BJ5E0HK33.

Plec de condicions
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EE2B  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE2BJ5E0HK33.

Plec de condicions
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EE2BJ  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE2BJ5E0HK33.

Plec de condicions
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EE2BJ5E  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE2BJ5E0HK33.

Plec de condicions
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EE2B  Elemento no encontrado

EE2BJ  Elemento no encontrado

EE2BJ5E  Elemento no encontrado

EE2BJ5E0  Elemento no encontrado

EE2BJ5E0HK33 - Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a la combustió d'estelles tipus Hargassner HK-330 o
equivalent, de 330kW amb sistema de remenament i alimentació d'estella RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 99 a 330kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
2065x1150x1970 mm, aïllament interior, amb cremador de graella giratòria mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja
automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense
fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari, encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor
de tir forçat de fums regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra de
combustió, descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda Hatronic o similar per a regular
l'emplenat de dipòsit d'inèrcia.   
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA500 o similar, format per ballestes de 5000mm de
diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, 1,2m de canal tancat d'alimentació fins a sistema antiretorn
de flama, sonda de temperatura en el canal tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades
d'estella.   
Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de z per a l'antiretorn de flama, sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure
el conducte per a evacuació dels productes de la combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit d'inèrcia.
 Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb
el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels
usuaris. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Calderes de biomasa, amb cos de planxa d'acer, col·locades.
S'han considerat els tipus de calderes següents:   
- Calderes de peu que fan servir exclusivament pellets com a combustible
- Calderes de peu que fan servir indistintament pellets o estelles com a combustible   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació de la caldera
- Connexió al sistema d'alimentació de combustible
- Connexió amb el circuit d'aigua
- Connexió amb la xarxa  elèctrica
- Connexió amb el circuit de fums
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de
manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.   
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de
manteniment i neteja.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  <= 5%   
Si va col·locada sobre paviment, el paviment ha de ser de material incombustible, impermeable,
ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera sifònica.   
Les calderes s'han de col·locar sobre elements flexibles, de manera que no es transmetin
sorolls i vibracions a l'estructura de l'edifici.   

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 instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat,
respectivament.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
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rebabes que hi puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i
l'equip no es transmeti cap esforç.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.   
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.   
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al
voltant per a permetre les tasques de neteja i manteniment.
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

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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EE41  XEMENEIES CIRCULARS
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Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la
xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els
85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels
condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i
proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de
materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si
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un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la
normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer
modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
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 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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:
     - 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:
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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  Elemento no encontrado

EEU  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU6U001,EEU11113,EEUE16T2,EEU52955.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

EEU  Elemento no encontrado

EEU1  PURGADORS AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU11113.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

EEU  Elemento no encontrado

EEU5  TERMÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU52955.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com
ara radiadors, difusors etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
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 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.

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 L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
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  Elemento no encontrado

EEU  Elemento no encontrado

EEU6  MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEU6U001.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

EEU  Elemento no encontrado

EEUE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEUE16T2.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

EEV  Elemento no encontrado

Plec de condicions

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    107



   
____________________________________________________________________________

   

   
EE  Elemento no encontrado

EEV  Elemento no encontrado

EEVG  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF42357B,EF4239CB,EF423BFB,EFQ33CEK,EFQ33CJK,EFM28930,EFA2BI90X,EF4239EA,EFQ32CEK.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EF4  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF42357B,EF4239CB,EF423BFB,EF4239EA.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EF4  Elemento no encontrado

EF42  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF42357B,EF4239CB,EF423BFB,EF4239EA.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat mitjançant unió premsada
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
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:
- 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:
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.
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    ¦
+------------------------------------------------------------+
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

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.
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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.
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.

3.- UNITAT I CRITERI 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

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EF4  Elemento no encontrado

EF42  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

EF4238EA  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFA  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFA2BI90X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFA  Elemento no encontrado

EFA2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EFA2BI90X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFA  Elemento no encontrado

EFA2  Elemento no encontrado

EFA2B  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFA2BI90X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFA  Elemento no encontrado

EFA2  Elemento no encontrado

EFA2B  Elemento no encontrado

EFA2BI90X - Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada
conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb
doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.                                                                             
          
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, identificació i accessoris varis.
Realització de proves de servei.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)   

S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Unió encolada   
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
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- 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.   
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió
definit per a la instal·lació.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.   
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.   
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:   
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.   
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.   
Distància entre suports:   
- Tubs PVC:   
+---------------------------------------+
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦           ¦---------------------------¦
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦
+---------------------------------------+   
- Tubs C-PVC:   
+---------------------------------+
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦
+---------------------------------+   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.   
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm   
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm   
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.   
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.   
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.   
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

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   
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- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació   
- Diàmetres   
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments   
- Distància a altres elements i conduccions.   
- Resistència al foc del material.   
- Sectorització   
- Elements, sifons i pericons.   
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFM2  Familia FM2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFM28930.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per
capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de
la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
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per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFQ  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFQ33CEK,EFQ33CJK,EFQ32CEK.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF  Elemento no encontrado

EFQ  Elemento no encontrado

EFQ3  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFQ33CEK,EFQ33CJK,EFQ32CEK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
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.
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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.
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 CRITERI 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 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  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG1AU001,EG225911,EG225A11,EG312324,EG312334,EG312544,EG312634,EG312644,EG380707,EG414D99,EG414D9B
,EG414DJB,EG42429D,EG4242JD,EG42439D,EG4253JD,EG47494E,EG48A444,EG4AUC4D,EG4R8CH0,EG519782,EG63D
15S,EG6P1364C8UN,EGD1322E,EG8PLX_S,EG144H02,EG21291H,EG22RE1K,EG8PLX_1,EG8PLX_2,EG8PLX_3.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG1  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG1AU001,EG144H02.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG1  Elemento no encontrado

EG14  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG144H02.

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.   

   
____________________________________________________________________________
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EG  Elemento no encontrado

EG1  Elemento no encontrado

EG1A  ARMARIS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG1AU001.

Plec de condicions

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 han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI 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  Elemento no encontrado

EG2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG225911,EG225A11,EG21291H,EG22RE1K.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    118



   
EG  Elemento no encontrado

EG2  Elemento no encontrado

EG21  Familia G21

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21291H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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
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especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG2  Elemento no encontrado

EG22  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG225911,EG225A11,EG22RE1K.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
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 CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
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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:
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  Elemento no encontrado

EG3  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG312324,EG312334,EG312544,EG312634,EG312644,EG380707.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado
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EG3  Elemento no encontrado

EG31  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG312324,EG312334,EG312544,EG312634,EG312644.

Plec de condicions

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, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
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.
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El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
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 CRITERI 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.
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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:
- 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  Elemento no encontrado

EG3  Elemento no encontrado

EG32  CABLES DE COURE DE 450/750 V

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V.
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a
quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
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El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________
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EG  Elemento no encontrado

EG3  Elemento no encontrado

EG38  CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG380707.

Plec de condicions

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 CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
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- 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  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG414D99,EG414D9B,EG414DJB,EG42429D,EG4242JD,EG42439D,EG4253JD,EG47494E,EG48A444,EG4AUC4D,EG4R8
CH0.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

EG41  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG414D99,EG414D9B,EG414DJB.

Plec de condicions

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:
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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
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 CRITERI 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
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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.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

EG42  INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG42429D,EG4242JD,EG42439D,EG4253JD.

Plec de condicions
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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 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 CRITERI 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:
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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.
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
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
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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  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

EG47  INTERRUPTORS MANUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG47494E.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
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:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la
DF
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.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre

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 CRITERI 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.
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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.
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

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.
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  Elemento no encontrado
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EG4  Elemento no encontrado

EG48  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG48A444.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

EG4A  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG4AUC4D.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 25 a 125 A d'intensitat nominal en conjunt de
protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació.
- Connexionat.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
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.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
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
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir
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
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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 CRITERI 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:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
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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  Elemento no encontrado

EG4  Elemento no encontrado

EG4R  CONTACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG4R8CH0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de
la base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI 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.
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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.
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.
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  Elemento no encontrado

EG5  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG519782.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG5  Elemento no encontrado

EG51  COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG519782.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
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.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la
seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.

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
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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.
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 CRITERI 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
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 EN COMPTADORS:
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 EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
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  Elemento no encontrado

EG6  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG63D15S,EG6P1364C8UN.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG6  Elemento no encontrado

EG63  ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG63D15S.

Plec de condicions

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:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
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.
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.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- 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.
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.).

3.- UNITAT I CRITERI 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  Elemento no encontrado

EG6  Elemento no encontrado

EG6P1364  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG6P1364C8UN.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG8  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG8PLX_S,EG8PLX_1,EG8PLX_2,EG8PLX_3.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EG8  Elemento no encontrado

EG8P  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG8PLX_S,EG8PLX_1,EG8PLX_2,EG8PLX_3.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EGD  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1322E.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG  Elemento no encontrado

EGD  Elemento no encontrado

EGD1  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1322E.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    143



CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.

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.
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 CRITERI 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  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHB17567,EHV41210.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
EH  Elemento no encontrado

EH6  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH6B  LLUMS D'EMERGÈNCIA ANTIDEFLAGRANTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums d'emergència antideflagrants, col·locats superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament   
- Connexió a la xarxa elèctrica   
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i el llum.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. El grau de
protecció de l'envoltant no s'ha de veure afectat per l'entrada de cables ni tubs a l'interior
del cos del llum.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La col·locació i la connexió del llum s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.   
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.   
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, 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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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.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH  Elemento no encontrado

EHB  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHB17567.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH  Elemento no encontrado

EHB  Elemento no encontrado

EHB1  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHB17567.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
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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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH  Elemento no encontrado

EHV  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHV41210.

Plec de condicions
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EH  Elemento no encontrado

EHV  Elemento no encontrado

EHV4  CABLEJAT INSTAL·LACIONS REGULACIÓ I CONTROL ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHV41210.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat,
muntats i connectats.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
- Regulador
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes
protocols
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equips d'alimentació:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió a la xarxa de regulació.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Interfícies i regulador:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst.
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Cables per a la transmissió i recepció de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs.
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
Adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l'actuador, si és el cas
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de Server
Pantalla de control:
- 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.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada
CONDICIONS GENERALS:
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb
les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del
fabricant o de la DT del projecte.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Les connexions han d'estar fetes.
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
INTERFÍCIES:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
CABLES:
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.
PROGRAMARI:
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han
de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de
programació del controlador i del programa de supervisió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la
indicada per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb
els especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar
les condicions del element subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la
xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema.
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser
inaccessibles a la resta de personal.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
CABLES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra
apart.

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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ  Elemento no encontrado

EJ6  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ62U010.

Plec de condicions
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EJ  Elemento no encontrado

EJ6  Elemento no encontrado

EJ62  DESCALCIFICADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ62U010.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Compactes
- Dúplex
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Compactes:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Dúplex:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ  Elemento no encontrado
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EJA  Elemento no encontrado

EJAC  Elemento no encontrado

EJACX  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJACX140,EJACX250.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EK  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

EKK  REIXETES DE VENTILACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Fixació de la reixeta
- 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 amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel
fabricant.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició horitzontal:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

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.   
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges i material 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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01 a 11.   

   
____________________________________________________________________________
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EM  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM121206,EM131222,EM141202,EM111520,EMSBCDP2,EMSB31P2.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EM  Elemento no encontrado

EM1  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM121206,EM131222,EM141202,EM111520.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EM  Elemento no encontrado

EM1  Elemento no encontrado

EM11  DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM111520.

Plec de condicions

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
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.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
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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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 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 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.

   
____________________________________________________________________________
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EM  Elemento no encontrado

EM1  Elemento no encontrado

EM12  CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM121206.

Plec de condicions

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.
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 CRITERI 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 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

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:
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- 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  Elemento no encontrado

EM1  Elemento no encontrado

EM13  SIRENES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM131222.

Plec de condicions

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.
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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
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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):
     - 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  Elemento no encontrado

EM1  Elemento no encontrado

EM14  POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM141202.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No 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.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI 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 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 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 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):
     - 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  Elemento no encontrado

EMS  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMSBCDP2,EMSB31P2.

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

   

   
EM  Elemento no encontrado

EMS  Elemento no encontrado

EMSB  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMSBCDP2,EMSB31P2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1HK300,EN8115B7,EN811597,EN713B45,EN317727,EN911167,EN319727,EN31A727,EN8114D7,EN911177,ENFBU01
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0,ENE1A304,ENE19304,ENE17304,ENL2TP50,EN3L3B77,EN783L1,EN783HP.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN3  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN317727,EN319727,EN31A727,EN3L3B77.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN3  Elemento no encontrado

EN31  VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN317727,EN319727,EN31A727.

Plec de condicions

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 manuals roscades
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:
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
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.
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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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN3  Elemento no encontrado

EN3L  Familia N3L

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN3L3B77.

Plec de condicions
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.
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:
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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
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.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
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 CRITERI 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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____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN4  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN4  Elemento no encontrado

EN42  VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, MUNTADES ENTRE BRIDES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre
brides o embridades.
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 del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.   
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- 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 els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN7  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN713B45,EN783L1,EN783HP.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN7  Elemento no encontrado

EN71  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN713B45.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
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- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN8  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN8115B7,EN811597,EN8114D7.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN8  Elemento no encontrado
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EN81  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN8115B7,EN811597,EN8114D7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i 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 les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o
cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN9  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN911167,EN911177.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

EN9  Elemento no encontrado

EN91  VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN911167,EN911177.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió
per rosca, muntades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de bronze
CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó
CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,  amb cos de
bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on
ha d'estar la vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
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cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENE1A304,ENE19304,ENE17304.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENE  Elemento no encontrado

ENE1  FILTRES COLADORS ROSCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENE1A304,ENE19304,ENE17304.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
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Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENF  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENFBU010.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado
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ENF  Elemento no encontrado

ENFB  VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENFBU010.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric
- Roscat de la vàlvula al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula.
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que
resulti visible el pas d'aigua.
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI 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.
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado
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ENL  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1HK300,ENL2TP50.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENL  Elemento no encontrado

ENL1  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1HK300.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENL  Elemento no encontrado

ENL1  Elemento no encontrado

ENL1H  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENL1HK300.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN  Elemento no encontrado

ENL  Elemento no encontrado

ENL2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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ENL2TP50.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7E3A4G,EP43D431,EP434650,EP434610.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP  Elemento no encontrado

EP4  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP43D431,EP434650,EP434610.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP  Elemento no encontrado

EP4  Elemento no encontrado

EP43  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP43D431,EP434650,EP434610.

Plec de condicions

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
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- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3:
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5:
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad.
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    173



UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP  Elemento no encontrado

EP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7E3A4G.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP  Elemento no encontrado

EP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP7E  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP7E3A4G.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EY03  Familia Y03

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY031000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2168943,F2194XE5,F219FBA0,F219FFC0,F2194AE5,F2194XA5,F2168631,F216R243.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  Elemento no encontrado

F21  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2168943,F2194XE5,F219FBA0,F219FFC0,F2194AE5,F2194XA5,F2168631,F216R243.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  Elemento no encontrado

F21  Elemento no encontrado

F216  Familia 216

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2168943,F2168631,F216R243.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
- Material heterogeni
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
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impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
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enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  Elemento no encontrado

F21  Elemento no encontrado

F219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2194XE5,F219FBA0,F219FFC0,F2194AE5,F2194XA5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
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- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
F926  Familia 926

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9265H11.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
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CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FDK2  Familia DK2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK282C9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FDKZ  Familia DKZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZ3154.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF  Elemento no encontrado

FF1  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF  Elemento no encontrado

FF1  Elemento no encontrado

FF11  TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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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.

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.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG2B1302.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG  Elemento no encontrado

FG2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FG2B1302.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG  Elemento no encontrado

FG2  Elemento no encontrado

FG2B  CANALS METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG2B1302.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o
als paraments amb perns d'ancoratge.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant cada tram de canal i cada tapa al conductor de
terra.
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.
Distància entre les fixacions:  <= 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    186



   
FH  Elemento no encontrado

FH10  Elemento no encontrado

FH10P  Elemento no encontrado

Plec de condicions
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FN  Elemento no encontrado

Plec de condicions
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FN  Elemento no encontrado

FN3  Elemento no encontrado

Plec de condicions
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FN  Elemento no encontrado

FN3  Elemento no encontrado

FN3L  VÀLVULES DE BOLA SINTÈTIQUES, AMB ACTUADOR, ENCOLADES O ROSCADES

Plec de condicions

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.
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
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
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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.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
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 CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    188



G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2265122,G2285B0F,G2225221,G2225632,G228560F,G21J3123,G21Z1000.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  Elemento no encontrado

G21J  Familia 21J

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21J3123.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i
8 cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació
d'alçària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat de l'element
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix
nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  Elemento no encontrado

G21Z  Familia 21Z

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21Z1000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desplaçament a l'obra, muntatge i desmuntatge de l'equip de barrinat, amb totes les operacions
i materials auxiliars necessaris per la seva posada en servei.
CONDICIONS GENERALS:
L'equip ha de quedar instal·lat després del muntatge, al lloc indicat per la DF, amb les
connexions fetes i preparat per a la seva posada en marxa.
Una vegada instal·lada la maquinària s'ha de comprovar l'adequació de la broca al material del
mur i el seu diàmetre.
Les unions entre els diferents accesoris de refrigeració per aigua han de ser estanques.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les
instruccions  del tècnic de la Cia. Subministradora i de la DF.
L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer
malbé l'equip.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  Elemento no encontrado

G22  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2265122,G2285B0F,G2225221,G2225632,G228560F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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G2  Elemento no encontrado

G22  Elemento no encontrado

G222  Familia 222

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2225221,G2225632.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
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- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  Elemento no encontrado

G22  Elemento no encontrado

G226  Familia 226

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2265122.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè
(coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
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Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells
freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor
de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades
o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls
:  >= 30 MPa
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o
colapsables:  - 1%,   + 3%
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
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drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport
exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2%
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de
terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria
orgànica.
PEDRAPLENS:
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la
mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2
de la mida màxima del material a utilitzar.
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració
d'abocaments.
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una
franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la
DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o
2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè
teòric quedi amb la compactació adequada.
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa
fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que:
I15/S85  < 5
50/S50  < 25
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx
l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior.
Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat
després de la primera passada
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran
indicats en el  Projecte o pel Director de les obres.
- Assaig de petjada (NLT 256):
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)
Toleràncies de la superfície acabada:
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a
100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus
valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a
punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i
màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada)
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la
naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin
proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball
de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les
condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del
95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents,
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols,
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la
seva eliminació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip
de compactació.
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès,
i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior
a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades
corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a
mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció
visual de les parets de les calicates.
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les
mateixes.
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció
diària compactada:
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules
d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball.
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per
replantejar el mètode de treball.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris
fixats al tram de prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una
altra de gruix adequat.
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat.
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda
per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del
material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  Elemento no encontrado

G22  Elemento no encontrado

G228  Familia 228

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2285B0F,G228560F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
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- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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G9G  Elemento no encontrado

G9GL  PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9GL1737.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
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PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès
entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.
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El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
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G9H  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H11731,G9H11751.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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G9H  Elemento no encontrado

G9H1  Familia 9H1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9H11731,G9H11751.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
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- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
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de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
    - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
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- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GK  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GK  Elemento no encontrado

GK2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GK  Elemento no encontrado

GK2  Elemento no encontrado

GK25  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GK25A230.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GM  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GM31261J.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GM  Elemento no encontrado

GM3  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GM31261J.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
GM  Elemento no encontrado

GM3  Elemento no encontrado
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GM31  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GM31261J.

Plec de condicions

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:
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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 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:
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     - 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, 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.

   
____________________________________________________________________________
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H  TIPOLOGIA H

H2  Elemento no encontrado

H20  Elemento no encontrado

H200  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090CON.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2  Elemento no encontrado

H20  Elemento no encontrado

H200  Elemento no encontrado

H2009  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090CON.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2  Elemento no encontrado

H22  Elemento no encontrado

H225  Elemento no encontrado

H2256  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H22563DX,H22563UNI,H22563ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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HD  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HD22563.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
HD  Elemento no encontrado

HD2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HD22563.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
HY  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HYA010.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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I  Instal·lacions

IC  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ICO010F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
IC  Elemento no encontrado

ICO  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ICO010F.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
INERTI  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

INERTITZAT.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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K  Tipus K

K1  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K1  Elemento no encontrado

K12  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K1  Elemento no encontrado

K12  Elemento no encontrado

K12G  Elemento no encontrado

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2157A1A,K21A3011,K21FU110,K21FU100,K21Q7011,K21EA011,K21E52A5,K21EA2A5.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2157A1A,K21A3011,K21FU110,K21FU100,K21Q7011,K21EA011,K21E52A5,K21EA2A5.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K215  Familia 215

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2157A1A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
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88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K219  Familia 219

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
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lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K21A  Familia 21A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21A3011.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
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que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K21E  Familia 21E

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21EA011,K21E52A5,K21EA2A5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    220



Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    221



   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K21K  Familia 21K

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2  Elemento no encontrado

K21  Elemento no encontrado

K21Q  Familia 21Q

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21Q7011.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de tendal amb o sense aplec per a la seva reutilització
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE DE TENDAL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE
RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K458  Familia 458

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45817C4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Cèrcols
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
    - H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80
mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
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reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
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- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4B8  Familia 4B8

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4B83000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
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substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
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equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K4D8  Familia 4D8

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4D8D500.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
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Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
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rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
K511  Familia 511

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K5113351.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt:  >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament
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del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades:  <= 5 m
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa:  ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de
qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre
elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI 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

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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 neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6A1  Familia 6A1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K6A1HMA2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REIXAT
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:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K6AA  Familia 6AA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports:  ± 5 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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K7B1  Familia 7B1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7B111A0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI 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%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

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
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals
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- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K7C2  Familia 7C2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7C29471.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
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El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
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

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:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K811  Familia 811

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K81121B2.

Plec de condicions
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
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
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- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
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

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 CRITERI 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

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    240



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.

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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K89A  Familia 89A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K89AQBP0.

Plec de condicions
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 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:
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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 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 CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________
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K9M2  Familia 9M2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment continu per a paviments.
- Paviment amb morter autoanivellant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Morter autoanivellant:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col-locació de la imprimació fixadora
- Col-locació de la pasta allisadora
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.
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.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 10%
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT:
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles
d'humitat per capil·laritat.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament   
barrejat amb sorra fina.
S'han de respectar els junts estructurals.
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable
deixar junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2.
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el
morter.
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui
trepitjar l'anterior.
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta
s'haurà d'apagar 24 h abans.
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les
instruccions del fabricant.
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació.
Temps d'espera per col·locar el revestiment:
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h
- Parquet, plàstics:  12 a 24 h
- Pintura:  72 h

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________
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KABG  Familia ABG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KABGA9B2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, 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.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
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KAY2  Familia AY2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KAY2A17E.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a
aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
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. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a
mesura que aquesta es puja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG13  Familia G13

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG134801.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
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 CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG22  Familia G22

Plec de condicions

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 CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 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.
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- 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG32  Familia G32

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG322154.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V.
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a
quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG41  Familia G41

Plec de condicions

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)
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- 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
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 CRITERI 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.
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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.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KG42  Familia G42

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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 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 CRITERI 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:
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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
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY011112,KY021112,KY03U005.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY  Elemento no encontrado

KY0  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY011112,KY021112,KY03U005.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY  Elemento no encontrado

KY0  Elemento no encontrado

KY01  Familia Y01

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY011112.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
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Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY  Elemento no encontrado

KY0  Elemento no encontrado

KY02  Familia Y02

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY021112.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions diverses de formació d'encasts petits.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d'instal·lació, collat amb guix o morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
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El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY  Elemento no encontrado

KY0  Elemento no encontrado

KY03  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY03U005.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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N  TIPOLOGIA N

NO  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

NODECON1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
NO  Elemento no encontrado

NOD  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

NODECON1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
NO  Elemento no encontrado

NOD  Elemento no encontrado

NODE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

NODECON1.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C7-LNHO,P45C1-LMT3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08 o
el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:
- Elements formigó armat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En
classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   
<= 0,2 mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL    
  - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3,
XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm
    - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm
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- Elements formigó pretensat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     -
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL     - En classe
d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat
mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5
mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  Familia 45C

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C7-LNHO,P45C1-LMT3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08 o
el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:
- Elements formigó armat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En
classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   
<= 0,2 mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL    
  - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3,
XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm
    - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     -
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL     - En classe
d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat
mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5
mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
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altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  Familia 45C

P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C1-LMT3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses i bancades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
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buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
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i als paraments.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

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:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
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P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  Familia 45C

P45C7-  LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C7-LNHO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08 o
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el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:
- Elements formigó armat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En
classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   
<= 0,2 mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL    
  - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3,
XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm
    - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     -
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL     - En classe
d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat
mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5
mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811-  ARREBOSSAT

Plec de condicions
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
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
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
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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 CRITERI 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.

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.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89F-  PINTAT DE FINESTRES, BALCONERES I PORTES D'ACER GALVANITZAT

Plec de condicions
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 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 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 CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAB  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

PAB0-  PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
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Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, 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.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAB  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

PAB1-  PORTA D'ACER, COL·LOCADA EN PARET EXISTENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de portes en forats d'obra existents, fetes amb perfils i planxa d'acer, pintades
o galvanitzades.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Replanteig, per a la fabricació de la porta
- Muntatge del bastiment i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de la fulla i el pany
- Muntatge de les tapetes i remats
- Repàs de l'arrebossat de brancals i llinda
- Pintat de la porta i el bastiment, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha de tenir la forma, dimensions i tipus de perfils indicats a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent.
La fulla ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
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Els brancals i la llinda no han de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

PAY0-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PARETS EXISTENTS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a
aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
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. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a
mesura que aquesta es puja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

PE4A-  XEMENEIA MODULAR METÀL·LICA,COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE4A-8C7M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la
xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els
85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
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El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels
condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i
accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i
proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de
materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la
normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer
modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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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 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 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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:
     - 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV3-  COMPTADOR DE CALORIES I MESURADOR DE CONSUM, COL·LOCAT (D)

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Comptadors de calories, col·locats.
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:
- Comptadors de tipus compacte
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els comptadors de tipus compacte:
- Replanteig de la unitat d'obra
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- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada)
- Connexió de les sondes de temperatura
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del mesurador de cabal
- Muntatge de les sondes de temperatura
- Muntatge del comptador de calories
- Muntatge de l'emissor
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El
fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al
cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de
regular el cabal destinat a un usuari.
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats.
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El
mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn.
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura
i la resta de components de l'equip.
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per
aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que
l'envolten.
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar
muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest.
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal.
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de
comptadors d'energia tèrmica.
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI 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
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Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
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.
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 CRITERI 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 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
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG0  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ

PG04-  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics   
- Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Tapat de la regata amb guix
- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb els
mecanismes
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme 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
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE:
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Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Han de ser rectes.
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
Fondària:
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret
Pendent:  >= 70°
Separació als brancals:  >= 20 cm
Separació entre regates:  >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm
Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai
inferior a 140 mm.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Recobriment de guix:  >= 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.
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.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI 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 EN CABLEJAT:
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 D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
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 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 CABLEJAT:
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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
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 CABLEJAT:
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
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modificades el seu recorregut respecte projecte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
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.
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 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.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG1A-  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
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 CRITERI 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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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
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.)

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    283



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 CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 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:
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
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a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V.
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a
quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT

Plec de condicions

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.
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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 CRITERI 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.
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
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG48-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT

Plec de condicions

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.
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Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.

3.- UNITAT I CRITERI 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.
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.

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    289



- 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT

Plec de condicions

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
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condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.

3.- UNITAT I CRITERI 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
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:
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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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY04-  FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT

Plec de condicions

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    292



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions diverses de formació d'encasts petits.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d'instal·lació, collat amb guix o morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY05-  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PY05-5CIV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
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- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________
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Q  TIPOLOGIA Q

QU  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

QUAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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S  TIPOLOGIA S

SE  Elemento no encontrado

SEG  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEGISAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAB  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

BABM  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BABM0140,BABM0140X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EJ  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ62U010,EJACX140,EJACA180,EJACA150X,EJACX250,EJACA220X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ  Elemento no encontrado

EJA  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJACX140,EJACA180,EJACA150X,EJACX250,EJACA220X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ  Elemento no encontrado

EJA  Elemento no encontrado

EJAC  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJACX140,EJACA180,EJACA150X,EJACX250,EJACA220X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d'Amunt

 Pàgina:    298



H  TIPOLOGIA H

H2  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H22590X,H22563DX,H20090CON,H22563UNI,H22563ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2  Elemento no encontrado

H20  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H20090CON.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2  Elemento no encontrado

H22  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H22590X,H22563DX,H22563UNI,H22563ACC.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
H2  Elemento no encontrado

H22  Elemento no encontrado

H225  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H22590X,H22563DX,H22563UNI,H22563ACC.
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Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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M  TIPOLOGIA M

MA  FAMÍLIA A

MAGNA1  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MAGNA12540,MAGNA12540X,MAGNA12580,MAGNA12580X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PRESFL  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRESFL0150,PRESFL0150X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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S  TIPOLOGIA S

SE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT15,SEDCOMPT15X,SED48914,SED47717,SEDCOMPT6,SEDCOMPT6X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X,SEC22
5,SEGISAL.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE  Elemento no encontrado

SED  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT15,SEDCOMPT15X,SED48914,SED47717,SEDCOMPT6,SEDCOMPT6X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE  Elemento no encontrado

SED  Elemento no encontrado

SEDC  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT15,SEDCOMPT15X,SEDCOMPT6,SEDCOMPT6X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
SE  Elemento no encontrado

SED  Elemento no encontrado

SEDC  Elemento no encontrado

SEDCOMPT  Elemento no encontrado
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SEDCOMPT15,SEDCOMPT15X,SEDCOMPT6,SEDCOMPT6X,SEDCOMPT10,SEDCOMPT10X.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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V  TIPOLOGIA V

VE  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VEXP600.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
VE  Elemento no encontrado

VEX  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VEXP600.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________

   

   
VE  Elemento no encontrado

VEX  Elemento no encontrado

VEXP  Elemento no encontrado

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VEXP600.

Plec de condicions

   
____________________________________________________________________________
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DOCUMENT IV: Amidaments

97

 

Projecte executiu xarxa 
de calor biomassa per 

Lliçà d’Amunt
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
ENDERROCS I MOVMENTS DE TERRRESSUBCAPITOL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 E22113C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

2 E21R1165

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió3 E2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superfície alçada unitats

C#*D#*E#*F#2 Excavació sitja 30,000 3,000 1,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 Excavació llosa 30,000 0,200 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Excavació llosa aproximació 64,000 0,300 1,000 19,200

C#*D#*E#*F#5 Excavació sabates 14,100 0,500 1,000 7,050

C#*D#*E#*F#6 2,400 0,500 3,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 125,850

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim4 E2255J70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació llosa 30,000 0,100 3,000

C#*D#*E#*F#2 64,000 0,100 6,400

TOTAL AMIDAMENT 9,400

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

5 E225277F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 0,100 3,000

C#*D#*E#*F#2 64,000 0,100 6,400

TOTAL AMIDAMENT 9,400

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

6 G21J3123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURA I LLOSESSUBCAPITOL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2,
formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2

1 P45C7-LNHO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa sala de calderes 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 Llosa sala existent 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

2 145C3273

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa sitja 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Llosa aproximació descàrrega 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 94,000

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

3 E31522C3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superfície alçada unitats

C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,100 0,500 1,000 7,050

C#*D#*E#*F#3 2,400 0,500 3,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 10,650

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm24 E31B3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 conversió m3/kg

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 3

V C#*D#*E#*F#2 01.01.01.02/E31522C3 Formigó
rasa/pou
fonament,HA-25/B/10/IIa,cubilot

10,650 100,000 1.065,000

TOTAL AMIDAMENT 1.065,000

m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

5 145238AH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesures mur perimetral sitja 22,000 0,300 4,000 26,400

TOTAL AMIDAMENT 26,400

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

6 14E22BE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de calderes paret armada 9,360 0,400 3,744

C#*D#*E#*F#2 4,350 1,000 4,350

C#*D#*E#*F#3 5,600 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 13,694

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2

7 E4E2H665

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes parets 9,360 3,800 35,568

C#*D#*E#*F#2 4,350 3,000 13,050

C#*D#*E#*F#3 5,600 3,000 16,800

TOTAL AMIDAMENT 65,418

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

8 4458116G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lligat perimetral 20,000 0,400 0,200 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

9 E711AEJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 Mesures impermebealització perimetral
mur sitja

11,400 4,000 45,600

TOTAL AMIDAMENT 45,600

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir10 E7B11190

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesures impermebealització perimetral
mur sitja

11,400 4,000 45,600

TOTAL AMIDAMENT 45,600

m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt11 E7J5C5D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

12 E4475211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biga central IPN400 6,000 94,920 569,520

TOTAL AMIDAMENT 569,520

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
COBERTASUBCAPITOL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

1 145AB6HB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sitja 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica formada per estructura d'acer galvanitzat i
plafons de panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre guies, dimensions 450x450 cm, amb laterals amb
reixeta ventilada, i protecció contra caigudes formada per un mallat d'acer inoxidable de diàmetre 10 de 20x30 recolzat
sobre les biguetes per descàrrega de biomassa, d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de
suports pera guies, anivellament, topalls, manetes, candau per a tancament amb clau i elements auxiliars.
Totalment muntada i provada.

2 E535CACB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, de 10 cm
de gruix

3 E5113S91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà4 E5Z15M20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de coberta invertida no transitable, amb planxa de poliestirè
extruït (XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell mitjamossa, col·locades
sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i acabat amb una capa de protecció de palet de riera

5 451240CH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

6 E45A17G3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 0,200 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi,
sobre entramat desmuntable

7 E4DA1DX0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de
ciment 1:8

8 E52211MN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
TANCAMENTS, OBERTURES I PORTESSUBCAPITOL 2 04

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 6

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Col·locació de ventil·lació de morter de ciment gris per a ventil·lació, de 400x200x40 mm, col·locació amb morter mixt amb
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra 1:1:7

1 E69227VE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Ventilació sala de calderes 3,000 0,400 0,200 0,240

TOTAL AMIDAMENT 0,240

m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de
50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5
mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

2 K6A1HMA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla
batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit
d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt
sintètic, no inclou formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 1 reixa de ventilació de 60x40cm.

3 4A1U1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4 F2168943

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Obertura porta sala 0,900 2,050 1,845

C#*D#*E#*F#2 Obertura porta sitja 1,800 2,050 3,690

C#*D#*E#*F#3 Obertura sala escola adults 1,250 2,000 2,500

TOTAL AMIDAMENT 8,035

m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment
flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret

5 E4F71N11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llinda porta sala 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Llinda porta sitja 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla
batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit
d'obra de 210x170 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 2 reixes de ventilació de 60x40cm.

6 4A1U111X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

7 E4475211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Biga IPN200 1,000 2,600 26,950 70,070

3 Unions i retalls

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Percentatge "A origen" 10,000 7,007

TOTAL AMIDAMENT 77,077

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
INSTAL·LACIONS DESGUÀSSUBCAPITOL 2 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetreacer inoxidable, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

1 ED517QVM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 90 mm
de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i
càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

2 FD5A4431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub

3 ED7FR112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

4 P5ZJ2-HL03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canaló exterior per recollida d'aigües
pluvials

6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color gris i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:85 E5ZA5A4A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
REVESTIMENT EXTERIOR I INTERIORSUBCAPITOL 2 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

1 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pintat part visible sitja 22,000 1,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 Pintat exterior sala calderes 14,000 4,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, esquitxat2 E81126B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
ACESSORIS SITJASUBCAPITOL 2 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 9

m2 Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z
d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou
cartell a la part exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la
caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de
ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO.

1 EA1SIST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,100 2,050 2,255

TOTAL AMIDAMENT 2,255

m Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la
protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. 

2 PASSIT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rotor sitja 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
OBRA CIVILSUBCAPITOL 1 01
AJUDES PALETERIASUBCAPITOL 2 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat
de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips,
emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

1 HYA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals

2 KY03U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària3 EY031000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a formació de passamurs4 G21Z1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 10

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
EQUIP GENERADOR D'ENERGIASUBCAPITOL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de temperatura de retorn per a calderes ECO-HK 250-330 o
equivalent. Inclou 2 bombes de càrrega de el dipòsit d'inèrcia o de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies amb accionador
i claus de tall. El seu muntatge directament sobre el cos de la caldera simplifica la instal·lació i garanteix el correcte
dimensionament de la bomba per a la caldera. 

1 ENL1HK300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a la combustió d'estelles tipus Hargassner HK-330 o equivalent, de
330kW amb sistema de remenament i alimentació d'estella RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 99 a 330kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
2065x1150x1970 mm, aïllament interior, amb cremador de graella giratòria mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja
automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis
sense fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari, encesa automàtica, regulació d'aire primari i
secundari, extractor de tir forçat de fums regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de
depresió a la cambra de combustió, descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de control lambda
Hatronic o similar per a regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia. 
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA500 o similar, format per ballestes de 5000mm
de diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, 1,2m de canal tancat d'alimentació fins a sistema
antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a
evitar encallades d'estella. 
Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de z per a l'antiretorn de flama, sistema d'extracció de cendres amb
espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C,
sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit d'inèrcia.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i

amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en marxa i
formació dels usuaris. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.

2 EE2BJ5E0HK33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
EVACUACIÓ DE FUMSSUBCAPITOL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pasamurs1 ICO010F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

2 EE41BEB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal
i 525 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o simiar. Estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

3 EE41BKD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

4 EE41B1B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

5 EE41B2B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

6 PE4A-8C7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada

7 EE41JRB9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

8 EE41JGB9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

9 EE41BFB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Colze de 90º 350/400 Inox 316L/304 per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 400 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament. Material interior en acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L), i exterior en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, instal·lat.

10 ECO600350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge mòdul recte de 960mm per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre
nominal i 525 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar. Estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

11 EE41B1D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
COMPONENTS HIDRÀULICSSUBCAPITOL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

1 EF42357B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 13

m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EF4239CB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3 EF423BFB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 2,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

4 EFQ33CEK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.01.02.03/EF4239CB Tub acer
inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,sèrie 1
s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

5 EFQ33CJK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.01.02.03/EF423BFB Tub acer
inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x2,sèrie 2
s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

6 EN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

7 EN811597

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 14

u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

8 EN713B45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

9 EN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris
necessaris. Totalment muntat i probat.

10 GK25A230

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat11 EEU6U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment

12 EN911167

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

13 EN319727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

14 EN31A727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

15 EN8114D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat16 EJ62U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment

17 EN911177

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada18 ENFBU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aigua19 PRESFL0150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment20 ENE1A304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment21 ENE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 16

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment22 ENE17304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

23 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal
1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la
instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin
precisos pel manteniment. 
Totalment muntat i probat. 

24 AIGUXAR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els
accessoris, instal.lat i muntat

25 BABM0140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba línia rotor sec simple embridada DN=50MM PN=16bar 2900rpm tipus TPE-50-240 de Grundfos o equivalent26 ENL2TP50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vas d'expansió de 600l27 VEXP600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m,
amb 1 connexió d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor.

28 AQUACOL1605

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

29 EFM28930

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 5000 l de
capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura
màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

30 EEUE16T2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40. Bomba acceleradora electrònica amb rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de
preu alt, muntada entre tubs.

31 MAGNA12540

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bomba caldera gasoil 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Bomba circuit sala escola adults 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuador elèctric, per a encolar, de 2 vies, DN 65 ( per a tub de
75 mm de diàmetre ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per motorreductor de 3 posicions, regulable, encolada,
muntada superficialment

32 EN3L3B77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-80. Bomba acceleradora electrònica amb rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de
preu alt, muntada entre tubs.

33 MAGNA12580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caldera gasoil 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 18

u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440
DN50 15,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h amb connexió DN50, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

34 SEDCOMPT15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440
1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

35 SEDCOMPT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador gasoil 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi

mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

36 SEDCOMPT10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comptador gasoil 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICASUBCAPITOL 2 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat
lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal,
il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació
bombes dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa
d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus
Hager o similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre general de
l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions esquema unifilar).
Totalment montada, connexionada i provada.

1 4G41BIOM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
INSTAL·LACIÓ DE CONTROLSUBCAPITOL 2 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Loxone sala de calderes de biomassa. Inclou material i instal.lació del quadre de control.1 EG8PLX_S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Router 4G i 4 ports 10/100/1000 Mbps2 EP7E3A4G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.3 EG21291H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTSSUBCAPITOL 1 02
INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDISSUBCAPITOL 2 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 GM31261J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic
amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

2 EM121206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

3 EM131222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil
(rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

4 EM141202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superfície, muntat superficialment

5 EM111520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

6 EMSBCDP2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

7 EMSB31P2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SALA DE CALDERES BIOMASSACAPÍTOL 01
ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTSSUBCAPITOL 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

1 K2157A1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cobert de planxa existent 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió

2 F2168631

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret passadís vestíbul 5,000 2,350 11,750

TOTAL AMIDAMENT 11,750

EUR
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u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor3 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

4 K21FU110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5 K21FU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim, muntada superficialment, desmuntatge
d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclou el repicat de la bancada de formigó existent.

6 L21K2BB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7 K21Q7011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

8 K21EA011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

9 L21QU200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Desplaçament propà 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Desplaçament dipòsits 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

10 F216R243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge reixat metàl..lic 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 1000 l de capacitat, com a màxim, muntat
superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i
control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

11 L21K2A1X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Partida per al desplaçament del col.lector de recollida d'aigues pluvials existents a Escola adults. Formada per:

Localització del servei
Obertura de rases
Treballs d'instal.lació i reposició de canonades
Tancaments de rases i construcció d'arquetes

Totalment muntat.

12 PLUVIAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADESCAPÍTOL 02
RASES XARXA DE CALORSUBCAPITOL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la
excavació de la terra compactada amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres deixades a la vora. Incou
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'execució de rases segons
companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

1 E222B6CASF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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m2 Realització de cata en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Mides i capes d'execució de rases segons
companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

2 E222B6CSAU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

3 F219FFC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram entrada pavelló 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sala-Node 1 40,000 2,000 80,000

C#*D#*E#*F#2 Tram Node1-sala2 65,000 2,000 130,000

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 2,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

5 F2194AE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram entrada pavelló 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6 F2194XA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 32,000

C#*D#*E#*F#2 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 32,500

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7 G2225632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala 2,000 0,800 1,000 1,600

C#*D#*E#*F#2 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 1,000 32,500

C#*D#*E#*F#4 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 1,000 22,500

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Tram Rampa pavelló 76,000 0,500 1,000 38,000

C#*D#*E#*F#6 Tram entrada sala3 8,000 0,500 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 130,600

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

8 G2265122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala 2,000 0,800 0,300 0,480

C#*D#*E#*F#2 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 0,300 9,600

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 0,300 9,750

C#*D#*E#*F#4 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 0,300 6,750

C#*D#*E#*F#5 Tram Rampa pavelló 76,000 0,500 0,300 11,400

C#*D#*E#*F#6 Tram entrada sala3 8,000 0,500 0,300 1,200

TOTAL AMIDAMENT 39,180

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

9 G228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala 2,000 0,800 0,500 0,800

C#*D#*E#*F#2 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 0,500 16,000

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 0,500 16,250

C#*D#*E#*F#4 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 0,500 11,250

C#*D#*E#*F#5 Tram Rampa pavelló 76,000 0,500 0,500 19,000

C#*D#*E#*F#6 Tram entrada sala3 8,000 0,500 0,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 65,300

m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

10 F9265H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 0,150 4,800

C#*D#*E#*F#2 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 0,150 4,875

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 0,150 3,375

C#*D#*E#*F#4 Tram entrada sala3 8,000 0,500 0,150 0,600

TOTAL AMIDAMENT 13,650

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

11 G9H11751

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram sortida sala-Node1 40,000 0,800 0,070 2,300 5,152

C#*D#*E#*F#2 Tram Node1-sala2 65,000 0,500 0,070 2,300 5,233

C#*D#*E#*F#3 Tram Node1-Rampa pavelló 45,000 0,500 0,070 2,300 3,623

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 14,008

m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

12 G9GL1737

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram entrada sala3 pavelló 8,000 0,600 0,100 0,480

TOTAL AMIDAMENT 0,480

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

13 FDK282C9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter14 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament
manual

15 PBAM-HXU7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reparació serveis afectats soterrats existents. Inclou mà d'obra i material per la reposició del servei afectat.16 REP_SSAF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

17 EP434650

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#4 45,000 45,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 76,000 76,000

C#*D#*E#*F#6 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 236,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

18 EG22RE1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 2,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 65,000 2,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 45,000 2,000 90,000

C#*D#*E#*F#5 76,000 2,000 152,000

C#*D#*E#*F#6 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 472,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADESCAPÍTOL 02
CANONADA SOTERRADA I ACCESSORISSUBCAPITOL 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a
la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS.
Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD,
amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, identificació i accessoris
varis. Realització de proves de servei. 

1 EFA2BI90X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 2,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a
la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb
doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre. Inclou ràcors mascle per a connexió
roscada de llautó.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, senyalització i accessoris
varis. Realització de proves de servei. 

2 HD22563

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 194,000 194,000

TOTAL AMIDAMENT 194,000

EUR
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u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS.
Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament.

3 H20090CON

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. 
Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps retràctils canonada doble diàmetre 225mm, kit d'aïllament en
acoblaments rectes diàmetre 225mm.

4 H22563UNI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS.
Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament.

5 H22563ACC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Node en T 3´´ per a canonades 63-90-63 amb acessoris tipus Terrendis. Conformat pel següent material:
- Te de 3 ´´
- Reducció mascle/femella de 2 ´´ a 1 1/2´´

Els accessoris tenen les següents característiques:
• Accessoris per a canonada PEX segons la norma ISO 15.875-3  
• Tubs: PEX (PEAD) SDR 11 o PEX SDR 7.4
•  Classe de pressió: SDR 11 / PN 6 o SDR 7.4 / PN 10 o SDR 11 / PN 16
• Totes les parts que entren en contacte amb l'aigua compleixen la norma sobre l'aigua potable DWD98 / 83 / EC
• Femelles i cargols de subjecció: AISI 316
• Rosca: cònica ISO 7-1 (NPT sob comanda)
• Resistent a la dezincificación
• Sense anell

Totalment muntat i comprovació de l'estanquitat de les unions roscades.Inclou aïllament

6 NODECON1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals

7 KY03U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTSSUBCAPITOL 1 01
CANONADES I ACCESSORISSUBCAPITOL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.

1 EF4239EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

2 EFQ32CEK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat
de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips,
emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

3 HYA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C64 PY05-5CIV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTSSUBCAPITOL 1 01
COMPONENTS HIDRÀULICSSUBCAPITOL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 140 kW, amb temperatures
primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-27 plaques o similar. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment
de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou trasnport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

1 EJACX140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

2 EN319727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

3 EN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment4 ENE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440
1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

5 SEDCOMPT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h -
26,42 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador.
EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un
PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió
diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet
una potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors
Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 3.450l/h. Incorpora
ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

6 EN783L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

7 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTSSUBCAPITOL 1 01
COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROLSUBCAPITOL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster IP65.
Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i plànols.

1 EG8PLX_1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2 EP434610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTSSUBCAPITOL 1 02
CANONADES I ACCESSORISSUBCAPITOL 2 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.

1 EF4239EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

2 EFQ32CEK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat
de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips,
emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

3 HYA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C64 PY05-5CIV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTSSUBCAPITOL 1 02
COMPONENTS HIDRÀULICSSUBCAPITOL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h -
39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador.
EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un
PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió
diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet
una potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors
Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 6.500l/h. Incorpora
ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

1 EN783HP

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 180 kW, amb temperatures
primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 o similar. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de
fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

2 EJACA180

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

3 EN319727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

4 EN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment5 ENE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

6 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 34

u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi

mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

7 SEDCOMPT10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTSSUBCAPITOL 1 02
COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROLSUBCAPITOL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1 EP434610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster IP65.
Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i plànols.

2 EG8PLX_2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLOSUBCAPITOL 1 03
CANONADES I ACCESSORISSUBCAPITOL 2 01

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 35

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part
proporcional de racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.

1 EF4239EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

2 EFQ32CEK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat
de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips,
emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

3 HYA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C64 PY05-5CIV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLOSUBCAPITOL 1 03
COMPONENTS HIDRÀULICSSUBCAPITOL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 240 kW, amb temperatures
primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 plaques o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

1 EJACX250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h -
39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador.
EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un
PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió
diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet
una potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors
Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 6.500l/h. Incorpora
ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

2 EN783HP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

3 EN319727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

4 EN8115B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment5 ENE19304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

6 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 37

u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi

mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos
per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
 - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines
per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

7 SEDCOMPT10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONSCAPÍTOL 03
CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLOSUBCAPITOL 1 03
COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROLSUBCAPITOL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1 EP434610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament i instal·lació de sistema de control per sala de calderes del Pavelló amb LOXONE dins armari polièster
IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i plànols.
Inclou el control del sistema solar tèrmic com a recolzament per l'ACS.

2 EG8PLX_3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTSCAPÍTOL 04

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 38

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida pels treballs de muntatge i desmuntatge de calderes de gasoil existents al CEIP els Picots i el Pavelló municipal.1 ADEQ_GASOIL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala escola Picots 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sala Pavelló 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Partida per la intertizació i anul.lació del dipòsit de gasoil existent. Inclou:

- Treballs previs de preparació. Comprovació LIE.
- Desgasificació del dipòsit i comprovació mitjançant el sistema de lectura explosímetre.
- Emplenat amb material inert com espuma o formigó.
- Gestió de residus en l'inertització.
- Memòria d'inertització i certificats tramitats en industria.
- Certificat desgasificació emès pe una OCA

2 INERTITZAT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
GESTIÓ RESIDUSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

1 E2R45035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.05/E2RA7LP1 Deposició controlada
dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus d

185,630 185,630

V C#*D#*E#*F#2 01.05/E2RA71H1 Deposició controlada
dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus d

38,043 38,043

V C#*D#*E#*F#3 01.05/E2R2INS1 Partida per a la gestió
de residus de les instal·lacions, no
procedents d'excavació

12,400 12,400

TOTAL AMIDAMENT 236,073

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA7LP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.02.01/G2265122 Estesa+picon.sòl
adeq.aportació,g<=25cm,95%,PM,picó,
dessec.

39,180 39,180

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 39

V C#*D#*E#*F#2 01.01.01.01/E22113C2
Neteja+esbrossada
terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

30,000 30,000

V C#*D#*E#*F#3 01.01.01.01/E2213422 Excavació
p/rebaix,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

125,850 125,850

V C#*D#*E#*F#4 01.01.01.01/E225277F
Terraplenat+picon.rasa/pou,terres
adeq.,gfins a 25cm,95% PM

9,400 -1,000 -9,400

TOTAL AMIDAMENT 185,630

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 E2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

V C#*D#*E#*F#1 01.02.01/G9GL1737 Lleug.formigó
lleuger
HLE-25/B/10/I,d=1200-1500kg/m3,cami
ó,remol.mec. 7kg/m2 quars gris

0,480 0,480

V C#*D#*E#*F#2 01.02.01/F9265H11 Subbase formigó
HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3
ciment,camió+vibr.manual,reglejat

13,650 13,650

V C#*D#*E#*F#3 01.02.01/F2194XA5 Demol.pavim.
mescla bituminosa gfins a
10cm,ampl.fins a
0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec

87,000 0,100 8,700

V C#*D#*E#*F#4 01.01.03/F2168631 Enderroc paret
totxana,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+m
an.runa s/camió

11,750 0,150 1,763

V C#*D#*E#*F#5 01.01.01.01/G21J3123 Repicat
g=4cm.p/regul.superf.form.params.horit
z.amb compressor+càrr.mec.

10,000 0,040 0,400

V C#*D#*E#*F#6 01.02.01/F2194XA5 Demol.pavim.
mescla bituminosa gfins a
10cm,ampl.fins a
0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec

87,000 0,150 13,050

TOTAL AMIDAMENT 38,043

m3 Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en
obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. 

4 E2R2INS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes+sitja 60,000 0,040 2,400

C#*D#*E#*F#2 Adequacions gasoil i instal.lacions
exsitents

10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 12,400

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 06

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

AMIDAMENTS Pàg.: 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits
vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT.

1 QUAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de
3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

2 J060JR08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Actuacions de Seguretat i Salut per a la correcta execusió de l'obra. Inclou redacció pla de seguretat i salut, part
proporcional d'Equips de protecció individual i col·lectiva, senyalització i delimitació de les zones de treball i resta
d'actuacions necessaries per al correcte desenvolupament de l'obra.

1 SEGISAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNTOBRA 01
LEGALITZACIONSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida per l'elaboració i entrega dels butlletins elèctrics i documentació corresponent1 DOCUELECT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida per l´elaboració i entrega dels butlletins tèrmics i documentació corresponent2 DOCUTERM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 ENDERROCS I MOVMENTS DE TERRRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

30,0002,29 68,70

2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 16)

2,000132,02 264,04

3 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 18)

125,8503,77 474,45

4 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 22)

9,40047,52 446,69

5 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM (P - 21)

9,40017,85 167,79

6 G21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 119)

10,0007,41 74,10

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.01 1.495,77

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURA I LLOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P45C7-LNHO m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó
HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (P - 150)

44,000117,73 5.180,12

2 145C3273 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 3)

94,000137,87 12.959,78

3 E31522C3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 27)

10,65097,75 1.041,04

4 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 28)

1.065,0002,10 2.236,50

5 145238AH m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat
6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3 (P - 1)

26,400414,24 10.935,94

6 14E22BE5 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc 13,69448,92 669,91

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST Pàg.: 2

de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P
- 4)

7 E4E2H665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2 (P - 32)

65,41847,65 3.117,17

8 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3 (P - 5)

1,600549,86 879,78

9 E711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons
UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster
de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 40)

45,60021,57 983,59

10 E7B11190 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 41)

45,6002,97 135,43

11 E7J5C5D0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció
2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 42)

22,00018,82 414,04

12 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 29)

569,5203,72 2.118,61

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.02 40.671,91

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de
morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3
de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 2)

30,00090,01 2.700,30

2 E535CACB u Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre,
metàl·lica formada per estructura d'acer galvanitzat i plafons de
panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre
guies, dimensions 450x450 cm, amb laterals amb reixeta
ventilada, i protecció contra caigudes formada per un mallat
d'acer inoxidable de diàmetre 10 de 20x30 recolzat sobre les
biguetes per descàrrega de biomassa, d'obertura manual i
tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de suports pera

1,0003.810,15 3.810,15

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST Pàg.: 3

guies, anivellament, topalls, manetes, candau per a tancament
amb clau i elements auxiliars.
Totalment muntada i provada. (P - 36)

3 E5113S91 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat
reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, de 10 cm de
gruix (P - 34)

15,0006,71 100,65

4 E5Z15M20 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 37)

30,00020,16 604,80

5 451240CH m2 Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de
coberta invertida no transitable, amb planxa de poliestirè extruït
(XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix,
amb cares llises i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir,
capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i acabat amb una
capa de protecció de palet de riera (P - 6)

15,00021,10 316,50

6 E45A17G3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 30)

3,000103,58 310,74

7 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi,
sobre entramat desmuntable (P - 31)

30,00031,52 945,60

8 E52211MN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 (P
- 35)

34,00047,87 1.627,58

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.03 10.416,32

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 TANCAMENTS, OBERTURES I PORTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E69227VE m2 Col·locació de ventil·lació de morter de ciment gris per a
ventil·lació, de 400x200x40 mm, col·locació amb morter mixt amb
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra 1:1:7 (P - 39)

0,24064,83 15,56

2 K6A1HMA2 m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,8 m
amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i
5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada
2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat, col·locat ancorat a l'obra (P - 142)

2,00062,05 124,10

3 4A1U1111 u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en
parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent,
de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 1 reixa de
ventilació de 60x40cm. (P - 7)

1,000565,09 565,09

4 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 109)

8,03519,80 159,09

5 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de
formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector
màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret (P
- 33)

2,00025,21 50,42

6 4A1U111X u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en
parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent,

1,0001.250,30 1.250,30

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x170 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1
capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no
inclou formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 2 reixes
de ventilació de 60x40cm. (P - 8)

7 E4475211 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 29)

77,0773,72 286,73

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.04 2.451,29

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 INSTAL·LACIONS DESGUÀS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED517QVM u Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb sortida vertical
de 100 mm de diàmetreacer inoxidable, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 47)

1,00049,56 49,56

2 FD5A4431 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials,
de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 90 mm de
diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 116)

10,00024,21 242,10

3 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30
cm per sobre del tub (P - 48)

10,00038,79 387,90

4 P5ZJ2-HL03 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm
de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs,
per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat (P - 151)

6,00019,77 118,62

5 E5ZA5A4A m Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de
color gris i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (P - 38)

9,00024,20 217,80

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.05 1.015,98

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 REVESTIMENT EXTERIOR I INTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat (P - 44)

78,0008,90 694,20

2 E81126B3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, esquitxat (P - 43)

48,00029,51 1.416,48

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.06 2.110,68

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

EUR
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SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 ACESSORIS SITJA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EA1SIST m2 Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta
de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment,
de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues
guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat
cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional
d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part
exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a
l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera davant el
possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu
interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de
realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per
inhalació de CO. (P - 45)

2,25527,58 62,19

2 PASSIT m Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i
3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la
protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit
superficialment amb perns cargolats en obra.  (P - 152)

22,00011,26 247,72

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.07 309,91

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL 2 AJUDES PALETERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HYA010 m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de
calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de
forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra,
gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de
tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra. (P - 132)

60,0006,94 416,40

2 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals (P - 143)

4,00036,25 145,00

3 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(P - 107)

1,0008,92 8,92

4 G21Z1000 u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de
barrinat per a formació de passamurs (P - 120)

1,0003.200,03 3.200,03

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.01.08 3.770,35

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 EQUIP GENERADOR D'ENERGIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENL1HK300 u Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de
temperatura de retorn per a calderes ECO-HK 250-330 o
equivalent. Inclou 2 bombes de càrrega de el dipòsit d'inèrcia o
de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies amb accionador i claus
de tall. El seu muntatge directament sobre el cos de la caldera
simplifica la instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de
la bomba per a la caldera.  (P - 102)

1,0004.243,59 4.243,59

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST Pàg.: 6

2 EE2BJ5E0HK33 u Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a la
combustió d'estelles tipus Hargassner HK-330 o equivalent, de
330kW amb sistema de remenament i alimentació d'estella
RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 99 a
330kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
2065x1150x1970 mm, aïllament interior, amb cremador de
graella giratòria mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja
automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels
turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense fi
d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari,
encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor
de tir forçat de fums regulat per variador de freqüència, regulació
per sonda lambda, sensor de depresió a la cambra de combustió,
descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i sistema de
control lambda Hatronic o similar per a regular l'emplenat de
dipòsit d'inèrcia. 
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus
HARGASSNER RA500 o similar, format per ballestes de
5000mm de diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de
geometria variable, 1,2m de canal tancat d'alimentació fins a
sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal
tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a
evitar encallades d'estella. 
Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de z per a
l'antiretorn de flama, sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer
galvanitzat, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense
incloure el conducte per a evacuació dels productes de la
combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit d'inèrcia.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb

les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig
i execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels usuaris.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament. (P - 49)

1,00093.794,76 93.794,76

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.01 98.038,35

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 EVACUACIÓ DE FUMS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ICO010F u Pasamurs (P - 133) 1,00068,36 68,36

2 EE41BEB2 u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual,
de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 53)

1,000231,35 231,35

3 EE41BKD2 u Subministrament i muntatge estabilitzador de tir per a la formació
de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525
mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o simiar. Estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat. (P - 55)

1,000403,14 403,14

EUR
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4 EE41B1B2 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de
350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 50)

1,000406,22 406,22

5 EE41B2B2 u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 350
mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 52)

5,000254,04 1.270,20

6 PE4A-8C7M u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 450
mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 154)

2,000237,00 474,00

7 EE41JRB9 u Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 350
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada (P - 57)

1,000110,84 110,84

8 EE41JGB9 u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de
350 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 56)

1,00089,51 89,51

9 EE41BFB2 u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de
xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P -
54)

1,000529,67 529,67

10 ECO600350 u Colze de 90º 350/400 Inox 316L/304 per a la formació de
xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 400 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament. Material interior en acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L),
i exterior en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Aïllament tèrmic
de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, instal·lat. (P -
46)

1,000191,40 191,40

11 EE41B1D2 u Subministrament i muntatge mòdul recte de 960mm per a la
formació de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre
nominal i 525 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar.
Estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat. (P - 51)

9,000351,18 3.160,62

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.02 6.935,31

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS HIDRÀULICS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF42357B m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 61)

10,00010,39 103,90

2 EF4239CB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura 60,00030,05 1.803,00

EUR
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longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 62)

3 EF423BFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 64)

40,00073,14 2.925,60

4 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 68)

60,0009,72 583,20

5 EFQ33CJK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 69)

40,00015,83 633,20

6 EN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
95)

4,00052,48 209,92

7 EN811597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
94)

2,00031,94 63,88

8 EN713B45 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre
nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de
30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 92)

1,0001.239,40 1.239,40

9 EN317727 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 86)

4,00029,04 116,16

10 GK25A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm
i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris
necessaris. Totalment muntat i probat. (P - 126)

2,00031,34 62,68

11 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 59)

4,00022,30 89,20

12 EN911167 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment (P - 96)

4,000136,89 547,56

13 EN319727 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
(P - 87)

8,00051,86 414,88

14 EN31A727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 88)

8,00083,27 666,16

15 EN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
93)

4,00070,67 282,68

16 EJ62U010 u Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb
capacitat de 12 kg, instal·lat (P - 76)

1,000506,41 506,41

EUR
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17 EN911177 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment (P - 97)

2,000177,17 354,34

18 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada (P - 101)

2,00037,13 74,26

19 PRESFL0150 u Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aigua (P - 156) 1,00053,46 53,46

20 ENE1A304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 100)

6,00071,28 427,68

21 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 99)

4,00046,50 186,00

22 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment (P - 98)

4,00030,56 122,24

23 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 58)

4,00018,53 74,12

24 AIGUXAR u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat,
de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a
evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de
biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i
aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin
precisos pel manteniment. 
Totalment muntat i probat.  (P - 11)

1,000220,48 220,48

25 BABM0140 u Desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat
amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris,
instal.lat i muntat (P - 13)

1,000153,71 153,71

26 ENL2TP50 u Bomba línia rotor sec simple embridada DN=50MM PN=16bar
2900rpm tipus TPE-50-240 de Grundfos o equivalent (P - 103)

2,0003.699,00 7.398,00

27 VEXP600 u Vas d'expansió de 600l (P - 164) 1,000666,43 666,43

28 AQUACOL1605 u Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
5´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m, amb 1
connexió d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. (P - 12)

4,000589,17 2.356,68

29 EFM28930 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer
galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat (P - 66)

10,00056,04 560,40

30 EEUE16T2 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de
poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 5000 l de capacitat,
de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió
màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 60)

2,0005.085,24 10.170,48

31 MAGNA12540 u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40. Bomba acceleradora
electrònica amb rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de preu
alt, muntada entre tubs. (P - 147)

2,000694,52 1.389,04

32 EN3L3B77 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb
actuador elèctric, per a encolar, de 2 vies, DN 65 ( per a tub de
75 mm de diàmetre ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
motorreductor de 3 posicions, regulable, encolada, muntada
superficialment (P - 89)

4,000621,71 2.486,84

EUR
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33 MAGNA12580 u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-80. Bomba acceleradora
electrònica amb rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de preu
alt, muntada entre tubs. (P - 148)

1,000901,52 901,52

34 SEDCOMPT15 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440 DN50
15,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a
un cabal nominal de 15,0 m3/h amb connexió DN50, fabricat en
llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.  (P - 161)

1,0001.031,53 1.031,53

35 SEDCOMPT6 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440
1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a
un cabal nominal de 6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´,
fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.

1,000770,65 770,65

EUR
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Totalment muntat i probat.  (P - 162)

36 SEDCOMPT10 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.

- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió
roscada 2´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.  (P - 160)

1,000944,67 944,67

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.03 40.590,36

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4G41BIOM u Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de
calderes de biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure
d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K
(AS), sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant
dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar,
il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor
exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre dins
armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta
sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema
unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de
calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació (segons indicacions esquema unifilar). Totalment
montada, connexionada i provada.

 (P - 9)

1,0006.730,69 6.730,69

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.04 6.730,69

EUR
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OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG8PLX_S u Loxone sala de calderes de biomassa. Inclou material i
instal.lació del quadre de control. (P - 75)

1,0004.899,77 4.899,77

2 EP7E3A4G u Router 4G i 4 ports 10/100/1000 Mbps (P - 106) 1,000204,98 204,98

3 EG21291H m Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf. (P - 70)

10,0005,13 51,30

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.05 5.156,05

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS02

SUBCAPITOL 2 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 127)

1,00054,52 54,52

2 EM121206 u Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma, i muntada a la paret (P - 81)

1,000256,21 256,21

3 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 82)

1,00067,04 67,04

4 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil
(rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment (P - 83)

1,000142,99 142,99

5 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base
de superfície, muntat superficialment (P - 80)

1,00032,21 32,21

6 EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 85)

1,00014,76 14,76

7 EMSB31P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 84)

1,00014,76 14,76

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.01.02.06 582,49

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SALA DE CALDERES BIOMASSA01

SUBCAPITOL 1 ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2157A1A m2 Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa 6,00012,42 74,52

EUR
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d'acer amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
(P - 136)

2 F2168631 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió (P - 108)

11,7501,93 22,68

3 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 137)

1,00012,95 12,95

4 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i
fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 140)

20,0003,53 70,60

5 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i
fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 139)

20,0002,94 58,80

6 L21K2BB1 u Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà,
com a màxim, muntada superficialment, desmuntatge
d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou el
repicat de la bancada de formigó existent. (P - 145)

3,00069,10 207,30

7 K21Q7011 u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
141)

5,0001,81 9,05

8 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 138)

20,0005,96 119,20

9 L21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de
pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges (P - 146)

2,000104,12 208,24

10 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 110)

20,0004,94 98,80

11 L21K2A1X u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o
gas de 1000 l de capacitat, com a màxim, muntat superficialment
o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i
desconnexió de les xarxes de subministrament i control, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 144)

5,000125,84 629,20

12 PLUVIAL u Partida per al desplaçament del col.lector de recollida d'aigues
pluvials existents a Escola adults. Formada per:

Localització del servei
Obertura de rases
Treballs d'instal.lació i reposició de canonades
Tancaments de rases i construcció d'arquetes

Totalment muntat.
 (P - 155)

1,0003.528,35 3.528,35

SUBCAPITOL 1TOTAL 01.01.03 5.039,69

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADES02

SUBCAPITOL 1 RASES XARXA DE CALOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E222B6CASF m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de
profunditat. Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació
de la terra compactada amb mitjans manuals preferiblement, i
amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció
de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt
s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot
part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'execució
de rases segons companyia propietària de les instal·lacions
existents previstes. (P - 19)

10,000122,55 1.225,50

2 E222B6CSAU m2 Realització de cata en vorera de panot a menys de 1m de
profunditat. Mides i capes d'execució de rases segons
companyia propietària de les instal·lacions existents previstes. (P
- 20)

2,000126,50 253,00

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir (P - 114)

16,0009,07 145,12

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 113)

300,0005,44 1.632,00

5 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 111)

4,00013,10 52,40

6 F2194XA5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 112)

87,0007,52 654,24

7 G2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 121)

130,60019,95 2.605,47

8 G2265122 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació (P -
122)

39,18021,29 834,14

9 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 123)

65,30024,99 1.631,85

10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 115)

13,65096,19 1.312,99

11 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 125)

14,00873,53 1.030,01

12 G9GL1737 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (P - 124)

0,480119,43 57,33

13 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 117)

4,000110,11 440,44

EUR
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14 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P -
118)

4,00044,14 176,56

15 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de
vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P -
153)

1,000606,98 606,98

16 REP_SSAF u Reparació serveis afectats soterrats existents. Inclou mà d'obra i
material per la reposició del servei afectat. (P - 159)

1,000584,50 584,50

17 EP434650 m Subministrament i col·locació cable per a transmissió de dades
amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 105)

236,0001,90 448,40

18 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 71)

472,0002,58 1.217,76

SUBCAPITOL 1TOTAL 01.02.01 14.908,69

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADES02

SUBCAPITOL 1 CANONADA SOTERRADA I ACCESSORIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFA2BI90X m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de
distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a
la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL
interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat
amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible
i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de
diàmetre.                                                                                    
Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades,
col·locació, fixació de canonades, identificació i accessoris varis.
Realització de proves de servei.  (P - 65)

84,000103,52 8.695,68

2 HD22563 m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de
distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a
la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE
interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat
amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible
i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa
d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de
diàmetre. Inclou ràcors mascle per a connexió roscada de llautó.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades,
col·locació, fixació de canonades, senyalització i accessoris varis.
Realització de proves de servei.  (P - 131)

194,00092,31 17.908,14

3 H20090CON u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera
antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de
colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS.

1,0001.651,33 1.651,33

EUR
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Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció
de l'aïllament. (P - 128)

4 H22563UNI u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE
interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. 
Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps retràctils
canonada doble diàmetre 225mm, kit d'aïllament en acoblaments
rectes diàmetre 225mm. (P - 130)

1,0001.143,17 1.143,17

5 H22563ACC u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE
interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió
d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Conformats
pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de
l'aïllament. (P - 129)

2,000863,35 1.726,70

6 NODECON1 u Node en T 3´´ per a canonades 63-90-63 amb acessoris tipus
Terrendis. Conformat pel següent material:
- Te de 3 ´´
- Reducció mascle/femella de 2 ´´ a 1 1/2´´

Els accessoris tenen les següents característiques:
• Accessoris per a canonada PEX segons la norma ISO 15.875-3

• Tubs: PEX (PEAD) SDR 11 o PEX SDR 7.4
• Classe de pressió: SDR 11 / PN 6 o SDR 7.4 / PN 10 o SDR 11
/ PN 16
• Totes les parts que entren en contacte amb l'aigua compleixen
la norma sobre l'aigua potable DWD98 / 83 / EC
• Femelles i cargols de subjecció: AISI 316
• Rosca: cònica ISO 7-1 (NPT sob comanda)
• Resistent a la dezincificación
• Sense anell

Totalment muntat i comprovació de l'estanquitat de les unions
roscades.Inclou aïllament (P - 149)

1,000704,75 704,75

7 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals (P - 143)

3,00036,25 108,75

SUBCAPITOL 1TOTAL 01.02.02 31.938,52

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTS01

SUBCAPITOL 2 CANONADES I ACCESSORIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF4239EA m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre.
Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria,
Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat. (P -
63)

20,00035,71 714,20

2 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 67)

20,00011,43 228,60

EUR
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3 HYA010 m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de
calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de
forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra,
gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de
tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra. (P - 132)

10,0006,94 69,40

4 PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P -
157)

5,0009,47 47,35

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.01.01 1.059,55

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTS01

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS HIDRÀULICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJACX140 u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 140 kW, amb temperatures primari:
80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus
ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-27 plaques o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou trasnport del bescanviador.
Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 78)

1,0002.747,20 2.747,20

2 EN319727 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
(P - 87)

4,00051,86 207,44

3 EN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
95)

2,00052,48 104,96

4 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 99)

2,00046,50 93,00

5 SEDCOMPT6 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440
1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica,
sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a
un cabal nominal de 6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´,
fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes

1,000770,65 770,65

EUR
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- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.  (P - 162)

6 EN783L1 u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple
funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h - 26,42
gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió
diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83
és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena
autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust
de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de
vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima
de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar
diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà
tarada a 3.450l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un
casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i
provada. (P - 91)

1,000997,12 997,12

7 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 58)

2,00018,53 37,06

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.01.02 4.957,43

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTS01

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG8PLX_1 u Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa
de calor amb LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb
sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació
dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

 (P - 72)

1,0002.645,81 2.645,81

2 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal (P - 104)

10,0001,59 15,90

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.01.03 2.661,71

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTS02

SUBCAPITOL 2 CANONADES I ACCESSORIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF4239EA m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN

20,00035,71 714,20

EUR
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10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre.
Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria,
Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat. (P -
63)

2 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 67)

20,00011,43 228,60

3 HYA010 m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de
calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de
forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra,
gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de
tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra. (P - 132)

10,0006,94 69,40

4 PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P -
157)

5,0009,47 47,35

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.02.01 1.059,55

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTS02

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS HIDRÀULICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN783HP u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple
funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63
gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió
diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83
és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena
autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust
de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de
vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima
de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar
diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà
tarada a 6.500l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un
casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i
provada. (P - 90)

1,000621,13 621,13

2 EJACA180 u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 180 kW, amb temperatures primari:
80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi
FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 o similar. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per
panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons
plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 77)

1,0002.693,82 2.693,82

3 EN319727 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
(P - 87)

4,00051,86 207,44

4 EN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de

2,00052,48 104,96

EUR
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llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
95)

5 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 99)

2,00046,50 93,00

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 58)

2,00018,53 37,06

7 SEDCOMPT10 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.

- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió
roscada 2´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.  (P - 160)

1,000944,67 944,67

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.02.02 4.702,08

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTS02

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal (P - 104)

10,0001,59 15,90

2 EG8PLX_2 u Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa
de calor amb LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb
sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació
dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.
 (P - 73)

1,0002.645,81 2.645,81

EUR
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SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.02.03 2.661,71

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLO03

SUBCAPITOL 2 CANONADES I ACCESSORIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF4239EA m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment amb abraçadores a paret o suporteria a sostre.
Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria,
Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat. (P -
63)

20,00035,71 714,20

2 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 67)

20,00011,43 228,60

3 HYA010 m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de
calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de
forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra,
gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de
tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra. (P - 132)

10,0006,94 69,40

4 PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P -
157)

5,0009,47 47,35

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.03.01 1.059,55

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLO03

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS HIDRÀULICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJACX250 u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer
inoxidable AISI 316, potència 240 kW, amb temperatures primari:
80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi
FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 plaques o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador.
Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 79)

1,0002.977,43 2.977,43

2 EN783HP u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple
funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63
gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió
diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83
és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena
autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust
de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de
vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o
PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència térmica òptima

1,000621,13 621,13

EUR
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de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar
diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà
tarada a 6.500l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un
casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i
provada. (P - 90)

3 EN319727 u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
(P - 87)

4,00051,86 207,44

4 EN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
95)

2,00052,48 104,96

5 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 99)

2,00046,50 93,00

6 EEU11113 u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 58)

2,00018,53 37,06

7 SEDCOMPT10 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.

- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi
mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió
roscada 2´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició
modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port
òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable
amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a
comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins

a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de

cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i

calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a
immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador
d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65
Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia.
Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del
mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat.  (P - 160)

1,000944,67 944,67

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.03.02 4.985,69

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONNEXIÓ SALES I SUBESTACIONS03

SUBCAPITOL 1 CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLO03

SUBCAPITOL 2 COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal (P - 104)

10,0001,59 15,90

2 EG8PLX_3 u Subministrament i instal·lació de sistema de control per sala de
calderes del Pavelló amb LOXONE dins armari polièster IP65.
Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi
de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació
dels usuaris, posada en funcionament i altres elements
necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.
Inclou el control del sistema solar tèrmic com a recolzament per
l'ACS. (P - 74)

1,0003.143,94 3.143,94

SUBCAPITOL 2TOTAL 01.03.03.03 3.159,84

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ADEQ_GASOIL u Partida pels treballs de muntatge i desmuntatge de calderes de
gasoil existents al CEIP els Picots i el Pavelló municipal. (P - 10)

2,0001.243,28 2.486,56

2 INERTITZAT u Partida per la intertizació i anul.lació del dipòsit de gasoil existent.
Inclou:

- Treballs previs de preparació. Comprovació LIE.
- Desgasificació del dipòsit i comprovació mitjançant el sistema
de lectura explosímetre.
- Emplenat amb material inert com espuma o formigó.
- Gestió de residus en l'inertització.
- Memòria d'inertització i certificats tramitats en industria.
- Certificat desgasificació emès pe una OCA (P - 134)

1,0003.286,51 3.286,51

CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.773,07

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL GESTIÓ RESIDUS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de
l'excavació de rases i solera a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km. (P - 24)

236,0734,68 1.104,82

2 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

185,6306,91 1.282,70

3 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 25)

38,04317,92 681,73

4 E2R2INS1 m3 Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls
o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra.
Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. (P
- 23)

12,40025,65 318,06

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST Pàg.: 24

CAPÍTOLTOTAL 01.05 3.387,31

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 QUAL u Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves
hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits
vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. (P - 158)

1,0003.500,00 3.500,00

2 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 135)

1,000322,18 322,18

CAPÍTOLTOTAL 01.06 3.822,18

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEGISAL u Actuacions de Seguretat i Salut per a la correcta execusió de
l'obra. Inclou redacció pla de seguretat i salut, part proporcional
d'Equips de protecció individual i col·lectiva, senyalització i
delimitació de les zones de treball i resta d'actuacions
necessaries per al correcte desenvolupament de l'obra. (P - 163)

1,0007.228,26 7.228,26

CAPÍTOLTOTAL 01.07 7.228,26

OBRA PRESSUPOST  22093-BM-LLIÇAAMUNT01

CAPÍTOL LEGALITZACIONS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DOCUELECT u Partida per l'elaboració i entrega dels butlletins elèctrics i
documentació corresponent (P - 15)

1,0001.250,00 1.250,00

2 DOCUTERM u Partida per l´elaboració i entrega dels butlletins tèrmics i
documentació corresponent (P - 14)

4,0001.750,00 7.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.250,00

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPITOL 1 Import
Subcapitol 1 01.01.01 OBRA CIVIL 62.242,21
Subcapitol 1 01.01.02 INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA I COMPLEMENTS 158.033,25
Subcapitol 1 01.01.03 ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTS 5.039,69

01.01 SALA DE CALDERES BIOMASSACapítol 225.315,15

Subcapitol 1 01.02.01 RASES XARXA DE CALOR 14.908,69
Subcapitol 1 01.02.02 CANONADA SOTERRADA I ACCESSORIS 31.938,52

01.02 TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADESCapítol 46.847,21

Subcapitol 1 01.03.01 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA ADULTS 8.678,69
Subcapitol 1 01.03.02 CONNEXIÓ SALA CALDERES ESCOLA PICOTS 8.423,34
Subcapitol 1 01.03.03 CONNEXIÓ SALA CALDERES PAVELLO 9.205,08

01.03 CONNEXIÓ SALES i SUBESTACIONSCapítol 26.307,11

298.469,47

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 SALA DE CALDERES BIOMASSA 225.315,15
Capítol 01.02 TRAMS PRINCIPALS DISTRIBUCIÓ CANONADES 46.847,21
Capítol 01.03 CONNEXIÓ SALES i SUBESTACIONS 26.307,11
Capítol 01.04 ADEQUACIO INSTAL·LACIONS EXISTENTS 5.773,07
Capítol 01.05 GESTIÓ RESIDUS 3.387,31
Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 3.822,18
Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 7.228,26
Capítol 01.08 LEGALITZACIONS 8.250,00

01 Pressupost  22093-BM-LliçaAmuntObra 326.930,29

326.930,29

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 22093-BM-LliçaAmunt 326.930,29

326.930,29

EUR



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

326.930,29PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 326.930,29

13 % Despeses Generals SOBRE 326.930,29....................................................................................................................................42.500,94

6 % Benefici industrial SOBRE 326.930,29....................................................................................................................................19.615,82

21 % IVA SOBRE 389.047,05....................................................................................................................................81.699,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 470.746,93€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS SETANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €116,69m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

E45218C3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,70112/R 30,560000,252A0122000 =xOficial 1a paletah

25,71408/R 25,510001,008A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,41520 33,41520
Materials:

82,4355078,510001,050B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 82,43550 82,43550

0,835382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,68608

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,68608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,26m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 10 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65024/R 30,560000,054A0122000 =xOficial 1a paletah

5,51016/R 25,510000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,16040 7,16040
Maquinària:

15,84180/R 176,020000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,84180 15,84180
Materials:

80,0802078,510001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 80,08020 80,08020

0,179012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,26141

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,26141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30560/R 30,560000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,32556/R 27,130000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,63116 0,63116
Materials:

0,027242,270000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,70672 1,70672

0,009471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,34735

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,34735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,33kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

E4BA3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33616/R 30,560000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,27130/R 27,130000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,60746 0,60746
Materials:

0,034052,270000,015B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,71353 1,71353

0,009111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,33010

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,33010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,91m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4BADC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67232/R 30,560000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,59686/R 27,130000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,26918 1,26918
Materials:

0,040862,270000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,580002,150001,200B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,62086 2,62086

0,019041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,90908

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,90908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36672/R 30,560000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,27130/R 27,130000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,63802 0,63802
Materials:

0,027242,270000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,70672 1,70672

0,009571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,35431

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,35431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,53m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

E4D22A03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,65696/R 30,560000,316A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,65828/R 27,130000,356A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 19,31524 19,31524
Materials:

0,168171,670000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,718080,480001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5172251,210000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,524141,390001,0965B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosm2

0,224002,800000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,580000,580001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

Subtotal... 3,73161 3,73161

0,482882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,52973

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,52973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

E4D93EC6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,30560/R 30,560000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,89285/R 25,510000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,19845 1,19845
Materials:

10,724811,170009,1665B4D93EC6 =xCassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 22 cm d'alçària

u

Subtotal... 10,72481 10,72481

0,017981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,94124

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,94124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,75m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

E4DC1D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,44800/R 30,560000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

18,99100/R 27,130000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 43,43900 43,43900
Materials:

0,168171,670000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,475200,480000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,77431407,530000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,7732751,210000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,321002,110001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

14,5475012,650001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,168002,800000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 19,22745 19,22745

1,085982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,75243

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,75243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,41m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

E4DCAD02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,61600/R 30,560001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

27,13000/R 27,130001,000A0133000 =xAjudant encofradorh



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 60,74600 60,74600
Materials:

0,168171,670000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,623040,480001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,54861407,530000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,7732751,210000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,321002,110001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

14,5475012,650001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,168002,800000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,14959 20,14959

1,518652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,41424

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,41424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,58m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

E4E2566L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,50240/R 30,560000,540A0122000 =xOficial 1a paletah

6,88770/R 25,510000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,39010 23,39010
Materials:

16,528131,2300013,4375B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

2,96190176,303390,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,49003 19,49003

0,701703,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,58183

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,58183COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,00kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30560/R 30,560000,010A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,30560 0,30560
Materials:

0,011352,270000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,69083 1,69083

0,004581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,00101

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,00101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,63m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22400/R 30,560000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

40,81600/R 25,510001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 53,04000 53,04000
Materials:

107,79896102,665681,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 107,79896 107,79896

0,795601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,63456

0,00%DESPESES INDIRECTES

161,63456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,11u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

EEU52955 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,89500 7,89500



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

19,1000019,100001,000BEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u

Subtotal... 19,10000 19,10000

0,118431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,11343

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,11343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,50u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment

EG144H02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,67725/R 27,090000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,46675 1,46675
Materials:

47,5700047,570001,000BG144H02 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

u

1,440001,440001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 49,01000 49,01000

0,022001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,49875

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,49875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.154,06u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta
per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat
superficialment

EG1AU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

157,90000/R 31,580005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

135,45000/R 27,090005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 293,35000 293,35000
Materials:

722,37000722,370001,000BG1AU001 =xArmari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb
equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis mòduls

u

24,400004,880005,000BG3B6600 =xPlatina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5
mm), per a 275 A d'intensitat màxima

m

5,580005,580001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

103,96000103,960001,000BGW3U001 =xConjunt suport embarrat vertical 630 Au

Subtotal... 856,31000 856,31000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,400251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.154,06025

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.154,06025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

EG225911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50528/R 31,580000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,54180/R 27,090000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,04708 1,04708
Materials:

1,224001,200001,020BG225910 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

m

Subtotal... 1,22400 1,22400

0,015711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,28679

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,28679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

EG225A11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50528/R 31,580000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,54180/R 27,090000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,04708 1,04708
Materials:

1,632001,600001,020BG225A10 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,015711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,69479

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,69479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m 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

EG312324 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40635/R 27,090000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88005 0,88005
Materials:

1,009800,990001,020BG312320 =xCable 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

m

Subtotal... 1,00980 1,00980

0,013201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,90305

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,90305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46m 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

EG312334 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40635/R 27,090000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88005 0,88005
Materials:

1,570801,540001,020BG312330 =xCable 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

m

Subtotal... 1,57080 1,57080

0,013201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,46405

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,36m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312544 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,47370/R 31,580000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40635/R 27,090000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88005 0,88005
Materials:

2,468402,420001,020BG312540 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,46840 2,46840

0,013201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,36165

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,36165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30m 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 coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312634 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40635/R 27,090000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88005 0,88005
Materials:

2,407202,360001,020BG312630 =xCable 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 coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,40720 2,40720

0,013201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30045

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m 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 tub

EG312644 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40635/R 27,090000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88005 0,88005
Materials:

3,498603,430001,020BG312640 =xCable 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

m
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 3,49860 3,49860

0,013201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,39185

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380707 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,73400 11,73400
Materials:

1,234201,210001,020BG380700 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2m

0,250000,250001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,48420 1,48420

0,176011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,39421

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,39421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,17u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414D99 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,73400 11,73400
Materials:

36,7500036,750001,000BG414D99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,510000,510001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 37,26000 37,26000

0,176011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,17001

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
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49,17001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,83u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414D9B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,73400 11,73400
Materials:

37,4100037,410001,000BG414D9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,510000,510001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 37,92000 37,92000

0,176011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,83001

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,83001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,12u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414DJB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26340/R 31,580000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,68140 12,68140
Materials:

75,7400075,740001,000BG414DJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,510000,510001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 76,25000 76,25000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,190221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,12162

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,12162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,23u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 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

EG42429D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05300/R 31,580000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,47100 16,47100
Materials:

97,0500097,050001,000BG42429D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, 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, per a
muntar en perfil DIN

u

0,460000,460001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 97,51000 97,51000

0,247071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,22806

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,22806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,92u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 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

EG4242JD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,20800 21,20800
Materials:
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180,93000180,930001,000BG4242JD =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

u

0,460000,460001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 181,39000 181,39000

0,318121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,91612

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,91612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,47u Subministrament i instal·lació interruptor diferencial de
la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 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 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42439D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05300/R 31,580000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,47100 16,47100
Materials:

97,2900097,290001,000BG42439D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, 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, per a
muntar en perfil DIN

u

0,460000,460001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 97,75000 97,75000

0,247071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,46806

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,46806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,21u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 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

EG4253JD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,20800 21,20800
Materials:

195,22000195,220001,000BG4253JD =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

u

0,460000,460001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 195,68000 195,68000

0,318121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 217,20612

0,00%DESPESES INDIRECTES

217,20612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,20u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

EG47494E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,42140/R 31,580000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,83940 15,83940
Materials:

84,5700084,570001,000BG47494A =xInterruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

u

0,550000,550001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 85,12000 85,12000

0,237591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,19699

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,19699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €262,43u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

EG48A444 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,89200 14,89200
Materials:

246,80000246,800001,000BG48A444 =xProtector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

u

0,510000,510001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 247,31000 247,31000

0,223381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,42538

0,00%DESPESES INDIRECTES

262,42538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €358,16u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

EG4AUC4D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,41800/R 27,090000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,73400 11,73400
Materials:

346,25000346,250001,000BG4AUC4D =xInterruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

u

Subtotal... 346,25000 346,25000
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0,176011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 358,16001

0,00%DESPESES INDIRECTES

358,16001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,59u Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat
nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

EG4R8CH0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78980/R 31,580000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,35450/R 27,090000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,14430 11,14430
Materials:

70,2800070,280001,000BG4R8CH0 =xContactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat
nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

u

Subtotal... 70,28000 70,28000

0,167161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,59146

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,59146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,93u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

EG519782 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04214/R 31,580000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,06350/R 27,090000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,10564 5,10564
Materials:

305,75000305,750001,000BG519780 =xComptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

u

Subtotal... 305,75000 305,75000

0,076581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 310,93222

0,00%DESPESES INDIRECTES

310,93222COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,86u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

EG63D15S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73700/R 31,580000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,95747/R 27,090000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,69447 9,69447
Materials:

10,5400010,540001,000BG63D15S =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

u

0,480000,480001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 11,02000 11,02000

0,145421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,85989

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,85989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,86u Presa de corrent industrial de tipus mural ref. 9982 de
la sèrie CETACT de BJC, 3P+N+T, de 32 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada

EG6P1364C8UN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,12700/R 27,090000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,60100 17,60100
Materials:

8,990008,990001,000BG6P1364C8UN =xPresa de corrent industrial de tipus mural, tripolar amb
neutre i presa de terra (3P+N+T), posició del contacte
de terra a les 6h, de 32 A i 380-415 V de tensió
nominal segons UNE-EN 60390, de color vermell, grau
de protecció IP-44, ref. 9982 de la sèrie CETACT de
BJC

u

Subtotal... 8,99000 8,99000

0,264021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,85501

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,85501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,21u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1322E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,83184/R 31,580000,248A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,71832/R 27,090000,248A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,55016 14,55016
Materials:

20,7400020,740001,000BGD13220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

5,700005,700001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 26,44000 26,44000

0,218251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,20841

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,20841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,36u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65,
muntada superficialment al sostre

EHB17567 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73720/R 31,580000,340A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,21060/R 27,090000,340A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,94780 19,94780
Materials:

54,3300054,330001,000BHB17562 =xLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a
2 tubs fluorescents de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65

u

15,240007,620002,000BHU8T3D0 =xLàmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

u

3,540003,540001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 73,11000 73,11000

0,299221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,35702

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,35702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,54m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

EHV41210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31580/R 31,580000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,27130/R 27,130000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,58710 0,58710
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Materials:

0,945000,900001,050BHV41210 =xCable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

m

Subtotal... 0,94500 0,94500

0,008811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54091

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

EP43D431 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94740/R 31,580000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,81390/R 27,130000,030A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,76130 1,76130
Materials:

8,860008,860001,000BP43D430 =xCable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

0,026421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,64772

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XE5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,34400/R 73,440000,100C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,82063/R 58,730000,031C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,16463 9,16463

COST DIRECTE 9,16463

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,16463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,28m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200
mm, muntada superficialment

FG2B1302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08428/R 31,580000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,78794/R 27,090000,066A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 3,87222 3,87222
Materials:

55,7532054,660001,020BG2B1300 =xCanal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200
mm

m

0,600000,600001,000BGW2B000 =xPart proporcional d'accessoris per a canals de planxa
d'acer

u

Subtotal... 56,35320 56,35320

0,058081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,23m3 ################G2225221 Rend.: 0,700

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36443/R 25,510000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,36443 0,36443
Maquinària:

11,85626/R 205,940000,0403C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 11,85626 11,85626

0,005471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,22616

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,22616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,34m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

G2285B0F Rend.: 0,700

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95857/R 26,380000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95857 16,95857
Maquinària:

12,16550/R 58,730000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,96643/R 6,170000,450C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 16,13193 16,13193

0,254381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,34488

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,34488COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,85t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

G9H11731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48896/R 30,560000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,83672/R 25,510000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,32568 2,32568
Maquinària:

0,77690/R 77,690000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,49424/R 61,780000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,70810/R 70,810000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,97924 1,97924
Materials:

68,5100068,510001,000B9H11731 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 68,51000 68,51000

0,034891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,84981

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,84981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,76u Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW
de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

K21E52A5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,16000/R 31,580002,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

54,18000/R 27,090002,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 117,34000 117,34000
Maquinària:

104,66000/R 52,330002,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 104,66000 104,66000

1,760101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 223,76010

0,00%DESPESES INDIRECTES

223,76010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €134,26u Arrencada de caldera de 200 kW de potència calorífica
màxima, desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

K21EA2A5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,89600/R 31,580001,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh

32,50800/R 27,090001,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 70,40400 70,40400
Maquinària:

62,79600/R 52,330001,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 62,79600 62,79600

1,056061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,25606

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,25606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,26m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

K45817C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,08656/R 30,560000,101A0122000 =xOficial 1a paletah

10,28053/R 25,510000,403A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,36709 13,36709
Maquinària:

29,57136/R 176,020000,168C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 29,57136 29,57136
Materials:

91,9877585,570001,075B065710B =xFormigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 91,98775 91,98775

0,334182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,26038

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,26038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,28kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4B83000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30560/R 30,560000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,27130/R 27,130000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,57690 0,57690
Materials:

0,011352,270000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,69083 1,69083

0,008651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,27638

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,27638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,75m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

K4D8D500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,55840/R 30,560000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,02240/R 27,130000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 32,58080 32,58080
Materials:

0,168171,670000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,955680,480001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,77431407,530000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,0293251,210000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,425452,110001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 5,35293 5,35293

0,814522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,74825

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,74825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,63m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

K5113351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91680/R 30,560000,030A0122000 =xOficial 1a paletah

2,55100/R 25,510000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,46780 3,46780
Materials:

2,1141023,490000,090B0351000 =xPalet de riera de diàmetre 16 a 32 mmt

Subtotal... 2,11410 2,11410
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0,052021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63392

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,99m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

K7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22240/R 30,560000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,54260/R 27,130000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,76500 1,76500
Materials:

1,199001,090001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 1,19900 1,19900

0,026481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,99048

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,99048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,48m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

K7C29471 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83360/R 30,560000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,76530/R 25,510000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,59890 2,59890
Materials:

6,846006,520001,050B7C29470 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

m2

Subtotal... 6,84600 6,84600

0,038981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,48388

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,48388COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,19m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

K81121B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,46336/R 30,560000,506A0122000 =xOficial 1a paletah

6,45403/R 25,510000,253A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,91739 21,91739
Materials:

2,72032113,346600,024D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,72032 2,72032

0,547932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,18564

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,18564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,63m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

K89AQBP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,91840/R 30,560000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,08520/R 27,130000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 13,00360 13,00360
Materials:

3,9831015,620000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,4439211,980000,204B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg

Subtotal... 6,42702 6,42702

0,195051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,62567

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,68u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per
a pintar, col·locada

KABGA9B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76000/R 31,040000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 7,76000 7,76000
Materials:
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261,48000261,480001,000BABGA5B2 =xPorta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per
a pintar

u

31,2500031,250001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 292,73000 292,73000

0,194002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,68400

0,00%DESPESES INDIRECTES

300,68400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,16u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4

KAY2A17E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,64800/R 30,560002,050A0122000 =xOficial 1a paletah

14,03050/R 25,510000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 76,67850 76,67850
Materials:

1,094080,260004,208B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

5,47464113,346600,0483D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,56872 6,56872

1,916962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,16418

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,16418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,81u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls
i encastada

KG134801 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15800/R 31,580000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,16720/R 27,090000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,32520 5,32520
Materials:

20,4000020,400001,000BG134801 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

u

Subtotal... 20,40000 20,40000
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0,079881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,80508

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,80508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,49m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

KG322154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26320/R 31,580000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08360/R 27,090000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,34680 2,34680
Materials:

1,111801,090001,020BG322150 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 1,11180 1,11180

0,035201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,49380

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,63m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

KY011112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,66720/R 30,560000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

6,37750/R 25,510000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,04470 10,04470
Materials:

0,003501,750000,002B0111000 =xAiguam3

0,424200,140003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,005660,140000,0404B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,43336 0,43336

0,150671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,62873

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,62873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,52u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

KY021112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,64000/R 30,560000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

5,61220/R 25,510000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,25220 13,25220
Materials:

0,001751,750000,001B0111000 =xAiguam3

0,070700,140000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000710,140000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,07316 0,07316

0,198781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,52414

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,52414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó
HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

P45C1-LMT3 Rend.: 1,000

 €186,40u Sortida d'equip d'emergència format per dos operaris
amb actuació o sense

PZ15-HXSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

141,61000/R 141,610001,000A0N-HXT0 =xEquip d'emergència format per dos operaris, per a
sortida amb actuació o sense

u

Subtotal... 141,61000 141,61000
Transport:

44,7900044,790001,000PZ14-HOQ6 =xDesplaçament d'equip de treball per actuació puntualu

Subtotal... 44,79000 44,79000

COST DIRECTE 186,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €414,24m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

145238AH Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

116,68608116,686081,000E45218C3 =xFormigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

m3

140,841002,3473560,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

156,7080023,529736,660E4D22A03 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

m2

Subtotal... 414,23508 414,23508

COST DIRECTE 414,23508

0,00%DESPESES INDIRECTES

414,23508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,01m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb
cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia
0,095 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

145AB6HB Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,83963103,575090,095E45A17G3 =xFormigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

m3

34,951502,3301015,000E4BA3000 =xArmadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

3,909083,909081,000E4BADC88 =xArmadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

9,7918211,941240,820E4D93EC6 =xAlleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

m2

31,5184931,518491,000E4DA1DX0 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

m2

Subtotal... 90,01052 90,01052

COST DIRECTE 90,01052

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,01052COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €137,87m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

145C3273 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

20,65228103,261410,200E45C18C4 =xDe lloses amb formigó HA-25/B / 10 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

m3

47,086202,3543120,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

70,1276763,752431,100E4DC1D02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 137,86615 137,86615

COST DIRECTE 137,86615

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,86615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,92m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

14E22BE5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

43,5818343,581831,000E4E2566L =xParet estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

m2
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2,101062,001011,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

3,23269161,634560,020E4EZQ024 =xFormigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

m3

Subtotal... 48,91558 48,91558

COST DIRECTE 48,91558

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,91558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €549,86m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

4458116G Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

135,26038135,260381,000K45817C4 =xFormigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

m3

182,110402,2763880,000K4B83000 =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

232,4895038,748256,000K4D8D500 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

m2

Subtotal... 549,86028 549,86028

COST DIRECTE 549,86028

0,00%DESPESES INDIRECTES

549,86028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,10m2 Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a
formació de coberta invertida no transitable, amb
planxa de poliestirè extruït (XPS), resistència a
compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix, amb
cares llises i cantell mitjamossa, col·locades sense
adherir, capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i
acabat amb una capa de protecció de palet de riera

451240CH Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,633925,633921,000K5113351 =xAcabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

m2

5,980962,990482,000K7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2
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9,483889,483881,000K7C29471 =xAïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

m2

Subtotal... 21,09876 21,09876

COST DIRECTE 21,09876

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,09876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €565,09u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació,
col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta
amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i
pintat parament. Inclou 1 reixa de ventilació de
60x40cm.

4A1U1111 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

100,7425625,185644,000K81121B2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

m2

78,5026819,625674,000K89AQBP0 =xPintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

m2

300,68400300,684001,000KABGA9B2 =xPorta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per
a pintar, col·locada

u

85,1641885,164181,000KAY2A17E =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4

u

Subtotal... 565,09342 565,09342

COST DIRECTE 565,09342

0,00%DESPESES INDIRECTES

565,09342COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.250,30u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació,
col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats
d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats
d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de
210x170 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta
amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb
esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i
pintat parament. Inclou 2 reixes de ventilació de
60x40cm.

4A1U111X Rend.: 1,000P- 8

 €6.730,69u Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la
sala de calderes de biomassa. Inclou circuits interiors
amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de
fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub
protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos
tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar,
il·luminació d'emergència, alimentació bombes
dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o
similar, interruptor exterior de la sala dins caixa
d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS
o similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril
DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema
unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al
subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior
de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació (segons indicacions esquema
unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

4G41BIOM Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.154,060251.154,060251,000EG1AU001 =xArmari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta
per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat
superficialment

u

2,286792,286791,000EG225911 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

m

2,694792,694791,000EG225A11 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

m

26,642701,9030514,000EG312324 =xCable 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

m

184,803752,4640575,000EG312334 =xCable 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

m

134,466003,3616540,000EG312544 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m
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148,520253,3004545,000EG312634 =xCable 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 coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

131,755504,3918530,000EG312644 =xCable 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 tub

m

13,3942113,394211,000EG380707 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m

147,5100349,170013,000EG414D99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

249,1500549,830015,000EG414D9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

178,2432489,121622,000EG414DJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

456,91228114,228074,000EG42429D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 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

u

202,91612202,916121,000EG4242JD =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 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

u

457,87228114,468074,000EG42439D =xSubministrament i instal·lació interruptor diferencial de
la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 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 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

1.086,03060217,206125,000EG4253JD =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 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

u
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101,19699101,196991,000EG47494E =xInterruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

u

524,85076262,425382,000EG48A444 =xProtector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

u

716,32002358,160012,000EG4AUC4D =xInterruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

u

163,1829281,591462,000EG4R8CH0 =xContactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat
nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

u

310,93222310,932221,000EG519782 =xComptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

u

20,8598920,859891,000EG63D15S =xPresa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

u

26,8550226,855021,000EG6P1364C8UN =xPresa de corrent industrial de tipus mural ref. 9982 de
la sèrie CETACT de BJC, 3P+N+T, de 32 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada

u

82,4168241,208412,000EGD1322E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

93,3570293,357021,000EHB17567 =xLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65,
muntada superficialment al sostre

u

1,540911,540911,000EHV41210 =xCable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

m

60,2835060,283501,000FG2B1302 =xCanal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200
mm, muntada superficialment

m

25,8050825,805081,000KG134801 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls
i encastada

u

6,987603,493802,000KG322154 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

m
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5,3143710,628730,500KY011112 =xObertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

m

13,5241413,524141,000KY021112 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

u

Subtotal... 6.730,68610 6.730,68610

COST DIRECTE 6.730,68610

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.730,68610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.243,28u Partida pels treballs de muntatge i desmuntatge de
calderes de gasoil existents al CEIP els Picots i el
Pavelló municipal.

ADEQ_GASOIL Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

447,52020223,760102,000K21E52A5 =xDesmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW
de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

u

537,02424134,256064,000K21EA2A5 =xArrencada de caldera de 200 kW de potència calorífica
màxima, desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

u

117,605602,9401440,000K21FU100 =xArrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

m

141,126403,5281640,000K21FU110 =xArrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

m

Subtotal... 1.243,27644 1.243,27644

COST DIRECTE 1.243,27644

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.243,27644COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €220,48u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua,
per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a
un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i
reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a
la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules
de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els
components que siguin precisos pel manteniment. 
Totalment muntat i probat. 

AIGUXAR Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,10600/R 31,580000,700A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,41800/R 27,090000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 27,52400 27,52400
Materials:

122,28000122,280001,000BJM12407 =xComptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar
a la bateria o al ramal

u

9,090009,090001,000BN316720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

28,2800014,140002,000BN317720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

u

17,0400017,040001,000BN811590 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

u

15,6600015,660001,000BNE17300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

u

Subtotal... 192,35000 192,35000
Altres:

% 0,1965227,523810,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19652 0,19652

0,412861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,48338

0,00%DESPESES INDIRECTES

220,48338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €589,17u Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 5´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de
gruix, de 2 m, amb 1 connexió d'entrada i 3 connexions
de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica,
de 50 mm d'espessor.

AQUACOL1605 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,79080/R 31,580001,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh

34,18380/R 27,130001,260A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 73,97460 73,97460
Materials:

0,889202,340000,380B0A71Q00 =xAbraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interioru

15,2800015,280001,000BEU52755 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C

u

98,2056048,140002,040BF11HE00 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

m

11,0790036,930000,300BFW11E20 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per
a soldar

u

3,520001,760002,000BFY11E20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat

u

70,0800011,680006,000MT17COLACOL =xAdhesiu per camisa aïllant elastomèrica.l

316,14084131,070002,412MT17PXCOL =xPlanxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t

m2

Subtotal... 515,19464 515,19464

COST DIRECTE 589,16924

0,00%DESPESES INDIRECTES

589,16924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,71u Desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador
hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb
tots els accessoris, instal.lat i muntat

BABM0140 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

137,98000137,980001,000BABM0140X =xDesconnector hidràulic 1 1/4''u

Subtotal... 137,98000 137,98000
Altres:

% 1,0529914,677467,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,05299 1,05299

COST DIRECTE 153,71049

0,00%DESPESES INDIRECTES

153,71049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.750,00u Partida per l´elaboració i entrega dels butlletins tèrmics
i documentació corresponent

DOCUTERM Rend.: 1,000P- 14
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 €1.250,00u Partida per l'elaboració i entrega dels butlletins
elèctrics i documentació corresponent

DOCUELECT Rend.: 1,000P- 15

 €132,02u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

E21R1165 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,02980/R 34,730000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

8,01320/R 30,820000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 17,04300 17,04300
Maquinària:

40,29410/R 52,330000,770C1503000 =xCamió gruah

40,02750/R 53,370000,750CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

0,94900/R 3,650000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 81,27060 81,27060
Materials:

5,3950053,950000,100B2RA9SB0 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

t

28,0544087,670000,320B2RA9TD0 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 33,44940 33,44940

0,255651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,01864

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,01864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,29047/R 58,730000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,29047 2,29047

COST DIRECTE 2,29047

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,29047COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,77m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

E2213422 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,76694/R 99,130000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,76694 3,76694

COST DIRECTE 3,76694

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,76694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,55m2 Realització de cata en superfície asfaltada per a
menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició
de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada
amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres
deixades a la vora. Incou transport de la maquinària,
repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra
obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa obra en
actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de
mitjans auxiliars. Mides i capes d'execució de rases
segons companyia propietària de les instal·lacions
existents previstes.

E222B6CASF Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,67200/R 30,560001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

30,61200/R 25,510001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,28400 67,28400
Partides d'obra:

9,164639,164631,000F2194XE5 =xDemolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

m2

10,885725,442862,000F219FBA0 =xTall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

m

7,4513521,289580,350G2265122 =xEstesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació

m3

13,3379533,344880,400G2285B0F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

m3

12,0202272,849810,165G9H11731 =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

t
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Subtotal... 52,85987 52,85987
Altres:

% 2,40288120,144002,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 2,40288 2,40288

COST DIRECTE 122,54675

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,54675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,50m2 Realització de cata en vorera de panot a menys de 1m
de profunditat. Mides i capes d'execució de rases
segons companyia propietària de les instal·lacions
existents previstes.

E222B6CSAU Rend.: 0,600P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,93333/R 30,560001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

42,51667/R 25,510001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 93,45000 93,45000
Partides d'obra:

9,7809312,226160,800G2225221 =x################m3

7,4513521,289580,350G2265122 =xEstesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació

m3

13,3379533,344880,400G2285B0F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

m3

Subtotal... 30,57023 30,57023
Altres:

% 2,48040124,020002,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 2,48040 2,48040

COST DIRECTE 126,50063

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,50063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,85m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

E225277F Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51020/R 25,510000,020A0140000 =xManobreh

13,19000/R 26,380000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,70020 13,70020



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:

0,81328/R 50,830000,016C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th

3,13000/R 6,260000,500C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 3,94328 3,94328

0,205501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,84898

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,84898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,52m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255J70 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51020/R 25,510000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51020 0,51020
Maquinària:

1,14309/R 87,930000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,14309 1,14309
Materials:

45,8590018,950002,420B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 45,85900 45,85900

0,007651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,51994

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,51994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,65m3 Inclou diferents tipus de materials com poden ser
plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors
per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de
residus cap a central de reciclatge. 

E2R2INS1 Rend.: 1,000P- 23

 €4,68m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
sobrants de l'excavació de rases i solera a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

E2R45035 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,87930/R 87,930000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

3,79900/R 37,990000,100C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 4,67830 4,67830

COST DIRECTE 4,67830

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,67830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,92m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA71H1 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,9220012,360001,450B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 17,92200 17,92200

COST DIRECTE 17,92200

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,92200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,91m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7LP1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,910006,910001,000B2RA7LP1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 6,91000 6,91000

COST DIRECTE 6,91000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,75m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E31522C3 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,22440/R 25,510000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,22440 11,22440
Materials:

86,3610078,510001,100B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 86,36100 86,36100

0,168371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,75377

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,75377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18336/R 30,560000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21704/R 27,130000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,40040 0,40040
Materials:

0,011582,270000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,679481,679481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,69106 1,69106

0,006011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,09747

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,09747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,72kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat,
col·locat a l'obra

E4475211 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45840/R 30,560000,015A0122000 =xOficial 1a paletah

0,38265/R 25,510000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,84105 0,84105
Materials:

2,860002,860001,000B44Z5012 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,86000 2,86000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,021032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,72208

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,72208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,58m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E45A17G3 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51776/R 30,560000,246A0122000 =xOficial 1a paletah

25,10184/R 25,510000,984A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,61960 32,61960
Materials:

70,1400066,800001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 70,14000 70,14000

0,815492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,57509

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,57509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,52m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

E4DA1DX0 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,75200/R 30,560000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,49550/R 27,130000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,24750 23,24750
Materials:

0,168171,670000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,239710,480000,4994B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,77431407,530000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,7732751,210000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,425452,110001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

3,308893,010001,0993B0DZJ0K6 =xPerfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

m2

Subtotal... 7,68980 7,68980
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,581192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,51849

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,51849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,65m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

E4E2H665 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,50240/R 30,560000,540A0122000 =xOficial 1a paletah

6,88770/R 25,510000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,39010 23,39010
Materials:

21,634381,6100013,4375B0E254L6 =xBloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,92631114,661400,0168D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 23,56069 23,56069

0,701703,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,65249

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,65249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,21m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues
biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb
un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el
mateix morter de la paret

E4F71N11 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,58400/R 30,560000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,82650/R 25,510000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,41050 8,41050
Materials:

16,588007,540002,200B4LF0401 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61
kN

m
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Subtotal... 16,58800 16,58800

0,210262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,20876

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,20876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de
granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40
mm, de 10 cm de gruix

E5113S91 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06960/R 30,560000,035A0122000 =xOficial 1a paletah

3,82650/R 25,510000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,89610 4,89610
Materials:

1,7430011,620000,150B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 1,74300 1,74300

0,073441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,71254

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,71254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,87m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter de ciment 1:8

E52211MN Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,33600/R 30,560000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

7,65300/R 25,510000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,98900 25,98900
Materials:

19,162500,7300026,250B52211M0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 25 peces/m2, com a màxim

u

2,0645693,419200,0221D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 21,22706 21,22706

0,649732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,86578

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,86578COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.810,15u Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per
a sostre, metàl·lica formada per estructura d'acer
galvanitzat i plafons de panell sandwich de color
marró, d'una fulla corredissa sobre guies, dimensions
450x450 cm, amb laterals amb reixeta ventilada, i
protecció contra caigudes formada per un mallat d'acer
inoxidable de diàmetre 10 de 20x30 recolzat sobre les
biguetes per descàrrega de biomassa, d'obertura
manual i tancament amb pany. Fins i tot part
proporcional de suports pera guies, anivellament,
topalls, manetes, candau per a tancament amb clau i
elements auxiliars.
Totalment muntada i provada.

E535CACB Rend.: 1,000P- 36

 €20,16m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà

E5Z15M20 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75040/R 30,560000,090A0122000 =xOficial 1a paletah

2,29590/R 25,510000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,04630 5,04630
Materials:

15,04009148,911800,101D07660B1 =xFormigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 15,04009 15,04009

0,075691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,16208

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,16208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,20m Carener de peces de morter de ciment amb secció
corba, de color gris i 4 peces/m, col·locat amb morter
de ciment 1:8

E5ZA5A4A Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33440/R 30,560000,240A0122000 =xOficial 1a paletah

3,06120/R 25,510000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,39560 10,39560
Materials:

11,587202,840004,080B5ZA23J1 =xPeça per a carener, de morter de ciment de secció
corba, de color gris i 4 peces/m

u

1,9618093,419200,021D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,54900 13,54900
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0,259892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,20449

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,20449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,83m2 Col·locació de ventil·lació de morter de ciment gris per
a ventil·lació, de 400x200x40 mm, col·locació amb
morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i
sorra 1:1:7

E69227VE Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,11520/R 30,560000,920A0122000 =xOficial 1a paletah

11,73460/R 25,510000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,84980 39,84980
Materials:

22,044751,9000011,6025B0EA1447 =xReixa de ventil·lació de morter de ciment, per a
gelosia, de 400x200x40 mm, de cara vista, de color
gris

u

1,94189366,394940,0053D070C6C1 =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,98664 23,98664

0,996252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,83269

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,83269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,57m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

E711AEJ5 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16800/R 30,560000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,06950/R 27,130000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,23750 13,23750
Materials:

7,854007,140001,100B711S0N0 =xLàmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre
de polièster de 180 g/m2

m2

0,279000,930000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 8,13300 8,13300
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0,198561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,56906

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,56906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,97m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B11190 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22240/R 30,560000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,54260/R 27,130000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,76500 1,76500
Materials:

1,177001,070001,100B7B11190 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 90 a 100 g/m2

m2

Subtotal... 1,17700 1,17700

0,026481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96848

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,96848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,82m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà
de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

E7J5C5D0 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05600/R 30,560000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

9,23300/R 26,380000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,28900 12,28900
Materials:

6,342006,040001,050B7J205D0 =xJunt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de
secció 2x1 cm

m

Subtotal... 6,34200 6,34200

0,184341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,81534

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,81534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,51m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, esquitxat

E81126B3 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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15,28000/R 30,560000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

11,47950/R 25,510000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,75950 26,75950
Materials:

2,08558113,346600,0184D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,08558 2,08558

0,668992,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,51407

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,51407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,90m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

E898D240 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05600/R 30,560000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

2,71300/R 27,130000,100A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 5,76900 5,76900
Materials:

3,045925,530000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica, per a exteriorskg

Subtotal... 3,04592 3,04592

0,086541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,90146

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,90146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,58m2 Subministrament i muntatge de sistema antipressió per
a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi,
sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm
d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades
per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al
parament vertical. Fins i tot part proporcional
d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a
la part exterior de les fustes per a informar que no es
pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la
caldera davant el possible risc d’atrapament amb els
elements mòbils del seu interior, així com les
instruccions de ventilació de la sitja abans de
realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament
per inhalació de CO.

EA1SIST Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22200/R 31,110000,200A012A000 =xOficial 1a fusterh
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5,47000/R 27,350000,200A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 11,69200 11,69200
Materials:

9,420004,710002,000MT20KP39512 =xPlanxa d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura i
3mm d'espessor.

m

0,240000,080003,000MT29TMA120 =xCargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb
volandera.

Ut

0,060000,020003,000MT29TMA130 =xTac llarg, de plàstic, per a paret.Ut

5,344505,090001,050MT29TMA030B =xTauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment,
de 19 mm d'espessor, per a revestiment de paraments
verticals interiors.

m²

Subtotal... 15,06450 15,06450
Altres:

% 0,5351326,756502,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 0,53513 0,53513

0,292302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,58393

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,58393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,40u Colze de 90º 350/400 Inox 316L/304 per a la formació
de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre
nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament. Material interior
en acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), i exterior en
acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). Aïllament tèrmic de
llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
instal·lat.

ECO600350 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

8,700008,700001,000BEY411A0350 =xP.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=400mmu

165,00000165,000001,000ECO600350X =xColze 90º 350/400 Inox 316L/304u

Subtotal... 173,70000 173,70000
Altres:

% 0,0880717,614000,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08807 0,08807

COST DIRECTE 191,40107

0,00%DESPESES INDIRECTES

191,40107COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,56u Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb
sortida vertical de 100 mm de diàmetreacer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
( 5 N/mm2 )

ED517QVM Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,28000/R 30,560000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

6,37750/R 25,510000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,65750 21,65750
Materials:

1,0415448,670000,0214B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

26,5400026,540001,000BD517QVM =xBonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb
sortida vertical de 100 mm de diàmetreacer inoxidable
AISI 304

u

Subtotal... 27,58154 27,58154

0,324861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,56390

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,56390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,79m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a
30 cm per sobre del tub

ED7FR112 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05600/R 30,560000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

4,58400/R 30,560000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,06950/R 27,130000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

5,10200/R 25,510000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,81150 16,81150
Maquinària:

2,47841/R 58,730000,0422C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,62600/R 6,260000,100C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 3,10441 3,10441
Materials:

10,7725819,730000,546B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,568004,640001,200BD7FR110 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

2,181306,610000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,100000,100001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu
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Subtotal... 18,62188 18,62188

0,252171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,78996

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,78996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93.794,76u Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a
la combustió d'estelles tipus Hargassner HK-330 o
equivalent, de 330kW amb sistema de remenament i
alimentació d'estella RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal
de 99 a 330kW, amb cos d'acer soldat i assajat a
pressió, de 2065x1150x1970 mm, aïllament interior,
amb cremador de graella giratòria mòbil, recollidor
automàtic de cendres, neteja automàtica de
bescanviadors per mitjà del moviment vertical dels
turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis
sense fi d'inoxidable, càmara de combustió revestida
amb refractari, encesa automàtica, regulació d'aire
primari i secundari, extractor de tir forçat de fums
regulat per variador de freqüència, regulació per sonda
lambda, sensor de depresió a la cambra de combustió,
descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i
sistema de control lambda Hatronic o similar per a
regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia. 
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus
HARGASSNER RA500 o similar, format per ballestes
de 5000mm de diàmetre, amb canal obert per a vis
sense fi de geometria variable, 1,2m de canal tancat
d'alimentació fins a sistema antiretorn de flama, sonda
de temperatura en el canal tancat, motor amb
commutació automàtica del sentit de gir per a evitar
encallades d'estella. 
Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de
z per a l'antiretorn de flama, sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
calaix de cendres d'acer galvanitzat, limitador tèrmic de
seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el conducte per
a evacuació dels productes de la combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit
d'inèrcia.

Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de
salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació
dels productes de la combustió. Replanteig i execució
del desguàs. Posada en marxa i formació dels usuaris.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa
per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

EE2BJ5E0HK33 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

157,90000/R 31,580005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

135,65000/R 27,130005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

750,00000/R 750,000001,000PMHAR300 =xPosada en funcionament caldera ECO-HK 300-330
per un técnic autoritzat de Hargassner

u
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Subtotal... 1.043,55000 1.043,55000
Maquinària:

78,62000/R 39,310002,000C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

h

Subtotal... 78,62000 78,62000
Materials:

79.768,5000079.768,500001,000ECOHK330 =xPotencia modulant: 99-330 kW
Rendiment: 96,4 / 93,6
Presión máx. 3 bar. Possibilitat a 4 bar bajo pedido,
sense cost
Conexió elèctrica: 400V AC, 50 Hz. Protección 13 A
Avantatges:
- Nova graella escalonada i trituradora: 3 graelles
giratòries i 1 fixa
- Control de l'nivell de brases
- Recirculació de fums per evitar la formació de crostes
amb combustible molt sec o
material amb temperatura de fusió baixa.
- Neteja de l'intercanviador (en els 2 pas)
- Nou encès: 2 x 300W, amb control d'encesa
- Vàlvula rotatòria amb 2 càmeres en forma de Z,
100% antiretorn de flama, alimentació
contínua.
- Control Touch precablejat cablejat amb possibilitat de
telegestió KNX, Mod BUS o Web
server Hargassner (opcional)
- Tir forçat (Motor EC) amb control de depressió
- Sistema d'eliminació de cendres de graella i volàtils
patentat
- Funcionament sense pèrdua de potència durant
neteja
- Placa concentradora de flama refractària per a altes
temperatures.
- Sonda de temperatura de combustió i motor d'aire
terciari per a una optimització de la
combustió
- Alimentació a esquerra o dreta (elevació de temp. De
retorn en costat contrari)
- Bastidor metàl·lic incorporat.
- Base de recolzament antivibracions, per a caldera
Control inclòs: Lambda-Touch-Tronic, 2 bombes de
llarga distància, circuit extern, bomba
retorn amb mescladora i control inèrcia
Sondes incloses: Sonda Lambda, termòstat de
seguretat, sondes de: fums, caldera,
retorn i exterior. Sensors ETU, Tub. Altres sondes es
demanen a part.
-Opcionalment possibilitat de control de 5 sondes
d'inèrcia i control de càrrega diferencial
per a instal·lacions solars
Per al funcionament amb:
Estella segons Ö-Norm 7133 (G30-G50, W20-W35) o
EN ISO 17.225-4 classe A1-A2 (P16 S-P31
S, M20)
Pellets segons Ö-Norm M7135 o EN ISO 17.225-2
classe A1 (recomanat només fins RA 400)

u

138,0300046,010003,000HARSTBFX =xSonda de temperatura per a dipòsit d'ACS o inèrciau
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11.245,0000011.245,000001,000RA500-180-F =xSubministrament i instal·lació de sistema d'alimentació
d'estelles/pellets tipus Hargassner ECO-RA amb
ballestes flexibles i sense fi per a sitja de diàmetre
500cm, per a caldera de biomassa. Compost per
extractor rotatiu per a estelles, format per disc rotatori,
de 5 m de diàmetre, amb lamel·les, motor per a
alimentació trifàsica a 400 V, transportador helicoïdal
sense fi de 2 m de longitud i 2,6 m de transportador
helicoïdal sense fi tancat, amb xapa d'acer en ´´U´´.
Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou:
Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte.

u

Subtotal... 91.151,53000 91.151,53000
Transport:

1.500,000001.500,000001,000TRHAR300 =xTransport dels equips Hargassner des de fàbrica fins a
l'adreça indicada pel client.
No inclou mitjans de descàrrega auxiliars.

u

Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000
Altres:

% 21,05986293,549947,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 21,05986 21,05986

COST DIRECTE 93.794,75986

0,00%DESPESES INDIRECTES

93.794,75986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,22u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41B1B2 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,37000/R 31,580001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 88,00500 88,00500
Materials:

280,16000280,160001,000BE41B1B2 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u
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12,1044036,680000,330BEW4S2B1 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
425 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

23,7500023,750001,000BEY411B0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 425 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 316,01440 316,01440

2,200132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 406,21952

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,21952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €351,18u Subministrament i muntatge mòdul recte de 960mm
per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm
de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior
tipus Dinak DP o similar. Estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

EE41B1D2 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,37000/R 31,580001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 88,00500 88,00500
Materials:

233,84000233,840001,000BE41B1D2 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u

9,7449029,530000,330BEW4S2D1 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
525 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

17,3900017,390001,000BEY411D0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 525 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 260,97490 260,97490

2,200132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 351,18003

0,00%DESPESES INDIRECTES

351,18003COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €254,04u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41B2B2 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,37000/R 31,580001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 88,00500 88,00500
Materials:

140,08000140,080001,000BE41B2B2 =xMòdul recte curt per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u

23,7500023,750001,000BEY411B0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 425 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 163,83000 163,83000

2,200132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,03513

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,03513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,35u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41BEB2 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,68500/R 31,580000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,31750/R 27,090000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,00250 44,00250
Materials:

162,50000162,500001,000BE41BEB2 =xMòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,7500023,750001,000BEY411B0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 425 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 186,25000 186,25000

1,100062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 231,35256

0,00%DESPESES INDIRECTES

231,35256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €529,67u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic
de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

EE41BFB2 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,68500/R 31,580000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,31750/R 27,090000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,00250 44,00250
Materials:

460,82000460,820001,000BE41BFB2 =xMòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic
de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1

u

23,7500023,750001,000BEY411B0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 425 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 484,57000 484,57000

1,100062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 529,67256

0,00%DESPESES INDIRECTES

529,67256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €403,14u Subministrament i muntatge estabilitzador de tir per a
la formació de xemeneia individual, de 450 mm de
diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior tipus
Dinak DP o simiar. Estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

EE41BKD2 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

23,68500/R 31,580000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,31750/R 27,090000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,00250 44,00250
Materials:

340,65000340,650001,000BE41BKD2 =xEstabilitzador de tir per a la formació de xemeneia
individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u

17,3900017,390001,000BEY411D0 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 525 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 358,04000 358,04000

1,100062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 403,14256

0,00%DESPESES INDIRECTES

403,14256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,51u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41JGB9 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,84250/R 31,580000,375A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,15875/R 27,090000,375A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,00125 22,00125
Materials:

66,9600066,960001,000BE41JGB9 =xCol·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 350 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

u

Subtotal... 66,96000 66,96000

0,550032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,51128

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,51128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,84u Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 350 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locada

EE41JRB9 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,84250/R 31,580000,375A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,15875/R 27,090000,375A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,00125 22,00125
Materials:

88,2900088,290001,000BE41JRB9 =xSortida lliure per a la formació de xemeneia individual,
de 350 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

u

Subtotal... 88,29000 88,29000

0,550032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,84128

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,84128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,53u Subministrament i instal·lació de purgador automàtic
d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,03175/R 27,090000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 11,50575 11,50575
Materials:

6,850006,850001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

u

Subtotal... 6,85000 6,85000

0,172591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,52834

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,52834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,30u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

EEU6U001 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,89500 7,89500
Materials:

14,2900014,290001,000BEU6U001 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

u

Subtotal... 14,29000 14,29000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,118431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,30343

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,30343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.085,24u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic,
de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat

EEUE16T2 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,69000/R 31,580005,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

148,99500/R 27,090005,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 322,68500 322,68500
Materials:

4.757,710004.757,710001,000BEUE16T2 =xDipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic,
de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

u

Subtotal... 4.757,71000 4.757,71000

4,840281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.085,23528

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.085,23528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,39m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

EF42357B Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,76325/R 31,580000,0875A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,37388/R 27,130000,0875A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,13713 5,13713
Materials:

0,310000,620000,500B0A7A500 =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22
mm de diàmetre interior

u

2,856002,800001,020BF423570 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
de 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312

m

2,007006,690000,300BFW41A10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,17300 5,17300

0,077061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,38719

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,38719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,05m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

EF4239CB Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42120/R 31,580000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,79820/R 27,130000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,21940 8,21940
Materials:

1,336003,340000,400B0A7B900 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

u

11,8524011,620001,020BF4239C0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312

m

8,5200028,400000,300BFW41H10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 21,70840 21,70840

0,123291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,05109

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,05109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,71m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret,
sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment amb
abraçadores a paret o suporteria a sostre. Inclou
també aïllament de 30mm i part proporcional de
racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris
per al correcte funcionament de la instal·lació.
Totalment muntat i provat.

EF4239EA Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47380/R 31,580000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98430/R 27,130000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,45810 6,45810
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,002003,340000,300B0A7B900 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

u

12,4644012,220001,020BF4239E0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

m

4,2600028,400000,150BFW41H10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 17,72640 17,72640
Partides d'obra:

11,4267111,426711,000EFQ32CEK =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

m

Subtotal... 11,42671 11,42671

0,096871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,70808

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,70808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,14m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

EF423BFB Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

1,492003,730000,400B0A7BB00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

u

24,0822023,610001,020BF423BF0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

m

32,66400108,880000,300BFW41J10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 58,23820 58,23820

0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,13586

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,13586COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €103,52m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
de distribució d’aigua calenta de climatització,
fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm
de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen
EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma
microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat
de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat
Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les
canonades, col·locació, fixació de canonades,
identificació i accessoris varis. Realització de proves
de servei. 

EFA2BI90X Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,67825/R 27,130000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,46775 1,46775
Materials:

0,150000,150001,000BDGZB320 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

m

101,80000101,800001,000H22590X =xCanonada de distribució d’aigua calenta de
climatització formada per TUB INDIVIDUAL portador
DN 90mm. Diam exterior amb aïllament de 225mm.  

m

Subtotal... 101,95000 101,95000
Altres:

% 0,105301,467767,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10530 0,10530

COST DIRECTE 103,52305

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,52305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,04u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EFM28930 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,56500/R 27,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,35500 29,35500
Materials:

26,2400026,240001,000BFM28930 =x################u

Subtotal... 26,24000 26,24000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,03533

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,03533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,43m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ32CEK Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00010/R 31,580000,095A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,57735/R 27,130000,095A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,57745 5,57745
Materials:

5,640605,530001,020BFQ32CEA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

m

0,125000,250000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 5,76560 5,76560

0,083661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,42671

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,42671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,72m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33CEK Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00010/R 31,580000,095A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,57735/R 27,130000,095A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,57745 5,57745
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,937203,860001,020BFQ33CEA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,125000,250000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 4,06220 4,06220

0,083661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,72331

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,72331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,83m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33CJK Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47380/R 31,580000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98430/R 27,130000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,45810 6,45810
Materials:

9,149408,970001,020BFQ33CJA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,125000,250000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 9,27440 9,27440

0,096871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,82937

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,82937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,13m Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,u
nió roscada+munt.superf.

EG21291H Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,48426/R 31,580000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,35450/R 27,090000,050A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 2,83876 2,83876
Materials:

2,080802,040001,020BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,170000,170001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 2,25080 2,25080

0,042581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,13214

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,13214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,58m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

EG22RE1K Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,54180/R 27,090000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33130 1,33130
Materials:

1,224001,200001,020BG22RE10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,22400 1,22400

0,019971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57527

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.645,81u Subministrament i instal·lació de sistema de control per
a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster
IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o
entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals
d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al
correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

EG8PLX_1 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

794,72000/R 49,6700016,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh
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488,96000/R 30,5600016,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1.283,68000 1.283,68000
Materials:

1.362,130001.362,130001,000MAT_LX_1 =xMaterial per a sistema de control dins armari per a sala
de calderes de l'escola d´adults amb Loxone, o
equivalent. Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat interior del quadre i alimentació
del mateix. 

u

Subtotal... 1.362,13000 1.362,13000

COST DIRECTE 2.645,81000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.645,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.645,81u Subministrament i instal·lació de sistema de control per
a xarxa de calor amb LOXONE dins armari polièster
IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o
entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals
d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al
correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

EG8PLX_2 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

794,72000/R 49,6700016,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

488,96000/R 30,5600016,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1.283,68000 1.283,68000
Materials:

1.362,130001.362,130001,000MAT_LX_2 =xMaterial per a sistema de control dins armari per a sala
de calderes del CEIP Picots amb Loxone, o equivalent.
Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat interior del quadre i alimentació
del mateix. 

u

Subtotal... 1.362,13000 1.362,13000
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COST DIRECTE 2.645,81000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.645,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.143,94u Subministrament i instal·lació de sistema de control per
sala de calderes del Pavelló amb LOXONE dins armari
polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant
APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals
d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al
correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.
Inclou el control del sistema solar tèrmic com a
recolzament per l'ACS.

EG8PLX_3 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

794,72000/R 49,6700016,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

733,44000/R 30,5600024,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1.528,16000 1.528,16000
Materials:

1.615,780001.615,780001,000MAT_LX_3 =xMaterial per a sistema de control dins armari per a sala
de calderes del Pavelló amb Loxone, o equivalent.
Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
8 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1- DI Extension
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat interior del quadre i alimentació
del mateix. 

u

Subtotal... 1.615,78000 1.615,78000

COST DIRECTE 3.143,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.143,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.899,77u Loxone sala de calderes de biomassa. Inclou material i
instal.lació del quadre de control.

EG8PLX_S Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.589,44000/R 49,6700032,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

1.100,16000/R 30,5600036,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2.689,60000 2.689,60000
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Materials:

1.967,670001.967,670001,000MAT_LX =xMaterial per a quadre de control de sala de calderes
de biomassa amb Loxone 

1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension

Material per a cablejat interior del quadre i alimentació
del mateix.

u

192,0000024,000008,000ZE4FFFE1 =xRelé 230V 10A, 2 sortides, amb sòcolUt

Subtotal... 2.159,67000 2.159,67000
Partides d'obra:

50,4987550,498751,000EG144H02 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment

u

Subtotal... 50,49875 50,49875

COST DIRECTE 4.899,76875

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.899,76875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €506,41u Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre
1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat

EJ62U010 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,56500/R 27,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,35500 29,35500
Materials:

476,61000476,610001,000BJ62U010 =xDescalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre
1' amb capacitat de 12 kilos

u

Subtotal... 476,61000 476,61000

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 506,40533

0,00%DESPESES INDIRECTES

506,40533COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.693,82u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 180 kW, amb
temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC,
tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 o similar.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema
de cobertura i d'aïllament format per panells de
poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament segons plànols. Inclou transport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i
provat.

EJACA180 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,18062/R 31,580001,589A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 90,81562 90,81562
Materials:

19,1000019,100001,000BEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u

19,4200019,420001,000BK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

2.488,840002.488,840001,000EJACA150X =xBescanviador de plaques Arsopi
FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 180kW. Inclou transport.

u

Subtotal... 2.527,36000 2.527,36000
Transport:

75,00000250,000000,300TRANSPORT =xTransportu

Subtotal... 75,00000 75,00000
Altres:

% 0,6484290,815130,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,64842 0,64842

COST DIRECTE 2.693,82404

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.693,82404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.747,20u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 140 kW, amb
temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC,
tipus ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-27 plaques o
similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells
de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de
fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament segons plànols. Inclou trasnport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i
provat.

EJACX140 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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50,18062/R 31,580001,589A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 90,81562 90,81562
Materials:

2.346,930002.346,930001,000FHUXHJ27 =xBescanviador de plaques
ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33  plaques 144kW

u

Subtotal... 2.346,93000 2.346,93000
Partides d'obra:

108,4537227,113434,000EEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment
muntat i probat.

u

125,3525231,338134,000GK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

u

Subtotal... 233,80624 233,80624
Transport:

75,00000250,000000,300TRANSPORT =xTransportu

Subtotal... 75,00000 75,00000
Altres:

% 0,6484290,815130,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,64842 0,64842

COST DIRECTE 2.747,20028

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.747,20028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.977,43u Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques
d'acer inoxidable AISI 316, potència 240 kW, amb
temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC,
tipus Arsopi FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 plaques o
similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells
de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de
fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament segons plànols. Inclou transport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i
provat.

EJACX250 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,18062/R 31,580001,589A012G000 =xOficial 1a calefactorh

40,63500/R 27,090001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 90,81562 90,81562
Materials:

19,1000019,100001,000BEU52955 =xTermòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u
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19,4200019,420001,000BK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

2.772,450002.772,450001,000EJACA220X =xBescanviador de plaques
FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 Arsopi 240kW

u

Subtotal... 2.810,97000 2.810,97000
Transport:

75,00000250,000000,300TRANSPORT =xTransportu

Subtotal... 75,00000 75,00000
Altres:

% 0,6484290,815130,71A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,64842 0,64842

COST DIRECTE 2.977,43404

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.977,43404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,21u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

EM111520 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57920/R 31,580000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,51120/R 27,130000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,09040 14,09040
Materials:

17,4900017,490001,000BM111520 =xDetector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície

u

0,420000,420001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 17,91000 17,91000

0,211361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,21176

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,21176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,21u Central de detecció d'incendis convencional per a 2
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

EM121206 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,89600/R 31,580001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

32,55600/R 27,130001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 70,45200 70,45200
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Materials:

183,94000183,940001,000BM121200 =xCentral de detecció d'incendis convencional per a 2
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

u

0,760000,760001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

u

Subtotal... 184,70000 184,70000

1,056781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 256,20878

0,00%DESPESES INDIRECTES

256,20878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,04u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

EM131222 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57920/R 31,580000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,51120/R 27,130000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,09040 14,09040
Materials:

52,0400052,040001,000BM131222 =xSirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

u

0,700000,700001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 52,74000 52,74000

0,211361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,04176

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,04176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,99u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

EM141202 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57920/R 31,580000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,51120/R 27,130000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,09040 14,09040
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Materials:

128,34000128,340001,000BM141202 =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

u

0,350000,350001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 128,69000 128,69000

0,211361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,99176

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,99176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,76u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

EMSB31P2 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,47400 9,47400
Materials:

0,440000,110004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

u

4,700004,700001,000BMSB31P0 =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,14000 5,14000

0,142111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,75611

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,75611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,76u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

EMSBCDP2 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,47400 9,47400
Materials:

0,440000,110004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

u
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4,700004,700001,000BMSBCDP0 =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,14000 5,14000

0,142111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,75611

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,75611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,04u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola
manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

EN317727 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

14,1400014,140001,000BN317720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 14,14000 14,14000

0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,03766

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,03766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,86u Subministrament i col·locació de vàlvula de bola
manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment.

EN319727 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

33,9800033,980001,000BN319720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 33,98000 33,98000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,264201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,85719

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,85719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,27u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN31A727 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,42140/R 31,580000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,95290/R 27,130000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,37430 19,37430
Materials:

63,6100063,610001,000BN31A720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 63,61000 63,61000

0,290611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,27491

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,27491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €621,71u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
amb actuador elèctric, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (
per a tub de 75 mm de diàmetre ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
motorreductor de 3 posicions, regulable, encolada,
muntada superficialment

EN3L3B77 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,63200/R 31,580000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,85200/R 27,130000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,48400 23,48400
Materials:

597,87000597,870001,000BN3L3B70 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
amb actuador elèctric, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (
per a tub de 75 mm de diàmetre ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
motorreductor de 3 posicions, regulable

u

Subtotal... 597,87000 597,87000



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,352261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 621,70626

0,00%DESPESES INDIRECTES

621,70626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €621,13u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de
triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´
9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant
estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control
incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat,
independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant
extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial
integrat i funció de vàlvula de control amb opció
d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V).
Permet una potència térmica òptima de modulació
gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses
opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix.
S'instal·larà tarada a 6.500l/h. Incorpora ports de
lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb
tancament velcro. Totalment muntada i provada.

EN783HP Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

536,90000536,900001,000BNSSM83HPR1X =xVàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie
83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm. 

u

66,3500066,350001,000BQF3383IHVX =xCasc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a
vàlvules sèrie 83 Dn40 i DN 50. Pettinaroli

u

Subtotal... 603,25000 603,25000

0,264201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 621,12720

0,00%DESPESES INDIRECTES

621,12720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €997,12u Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de
triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/4´´
6.000 l/h - 26,42 gpm que garanteix el cabal constant
estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control
incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat,
independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant
extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial
integrat i funció de vàlvula de control amb opció
d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V).
Permet una potència térmica òptima de modulació
gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses
opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix.
S'instal·larà tarada a 3.450l/h. Incorpora ports de
lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb
tancament velcro. Totalment muntada i provada.

EN783L1 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

431,09000431,090001,000ACTUADOR =xVA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic
rotatiu per vàlvula tipus 83H

u

481,80000481,800001,000BNSSM83LPRX =xVàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie
83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h - 26,42 gpm. 

u

66,3500066,350001,000BQF3383IHVX =xCasc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a
vàlvules sèrie 83 Dn40 i DN 50. Pettinaroli

u

Subtotal... 979,24000 979,24000

0,264201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 997,11719

0,00%DESPESES INDIRECTES

997,11719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.239,40u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides,
de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada

EN713B45 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,73800/R 31,580001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

29,84300/R 27,130001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 64,58100 64,58100
Materials:

1.173,850001.173,850001,000BN713B45 =xVàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides,
de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.173,85000 1.173,85000

0,968721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.239,39971

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.239,39971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,67u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2
de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

EN8114D7 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,42140/R 31,580000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,95290/R 27,130000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,37430 19,37430
Materials:

51,0100051,010001,000BN8114D0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2
de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

u

Subtotal... 51,01000 51,01000

0,290611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,67491

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,67491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,94u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

EN811597 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

17,0400017,040001,000BN811590 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

u

Subtotal... 17,04000 17,04000

0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,93766

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

31,93766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,48u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

EN8115B7 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

34,6000034,600001,000BN8115B0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

u

Subtotal... 34,60000 34,60000

0,264201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,47719

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,47719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,89u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

EN911167 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,42600/R 27,130000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,74200 11,74200
Materials:

124,97000124,970001,000BN911160 =xVàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

u

Subtotal... 124,97000 124,97000

0,176131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,88813

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,88813COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €177,17u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

EN911177 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

162,27000162,270001,000BN911170 =xVàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

u

Subtotal... 162,27000 162,27000

0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,16766

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,16766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,56u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE17304 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

15,6600015,660001,000BNE17300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

u

Subtotal... 15,66000 15,66000

0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,55766

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,55766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,50u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16
bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE19304 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47400/R 31,580000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,13900/R 27,130000,300A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 17,61300 17,61300
Materials:

28,6200028,620001,000BNE19300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

u

Subtotal... 28,62000 28,62000

0,264201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,49720

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,49720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,28u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE1A304 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,42140/R 31,580000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,95290/R 27,130000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,37430 19,37430
Materials:

51,6200051,620001,000BNE1A300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,8 mm de diàmetre

u

Subtotal... 51,62000 51,62000

0,290611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,28491

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,28491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,13u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

ENFBU010 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78250/R 27,130000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67750 14,67750
Materials:

22,2300022,230001,000BNFBU010 =xVàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

u

Subtotal... 22,23000 22,23000
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0,220161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,12766

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,12766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.243,59u Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de
temperatura de retorn per a calderes ECO-HK 250-330
o equivalent. Inclou 2 bombes de càrrega de el dipòsit
d'inèrcia o de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies
amb accionador i claus de tall. El seu muntatge
directament sobre el cos de la caldera simplifica la
instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de
la bomba per a la caldera. 

ENL1HK300 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,42600/R 27,130000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,74200 11,74200
Materials:

4.231,850004.231,850001,000RAGECO330 =xSubministrament i instal·lació de sistema d'elevació de
temperatura de retorn per a calderes ECO-HK
250-330. Inclou 2 bombes de càrrega de el dipòsit
d'inèrcia o de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies
amb accionador i claus de tall. El seu muntatge
directament sobre el cos de la caldera simplifica la
instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de
la bomba per a la caldera. En cas de funcionament
amb una única bomba per fallada de la segona la
caldera és capaç de treballar de seguir treballant a un
màxim de 230 kW.

u

Subtotal... 4.231,85000 4.231,85000

COST DIRECTE 4.243,59200

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.243,59200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.699,00u Bomba línia rotor sec simple embridada DN=50MM
PN=16bar 2900rpm tipus TPE-50-240 de Grundfos o
equivalent

ENL2TP50 Rend.: 1,000P- 103

 €1,59m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

EP434610 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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0,40695/R 27,130000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,88065 0,88065
Materials:

0,693000,660001,050BP434610 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 0,69300 0,69300

0,013211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,58686

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,58686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m Subministrament i col·locació cable per a transmissió
de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

EP434650 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47370/R 31,580000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,40695/R 27,130000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,88065 0,88065
Materials:

1,008000,960001,050BP434650 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 1,00800 1,00800

0,013211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,90186

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,90186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,98u Router 4G i 4 ports 10/100/1000 MbpsEP7E3A4G Rend.: 1,500P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,52667/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,52667 10,52667
Materials:

173,00000173,000001,000BP7E3A4GX =xRouter 4G i 4 ports 10/100/1000 Mbpsu

Subtotal... 173,00000 173,00000
Partides d'obra:
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21,2954410,647722,000EP43D431 =xCable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

u

Subtotal... 21,29544 21,29544

0,157901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,98001

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,98001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,92u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

EY031000 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59500/R 26,380000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,59500 6,59500
Maquinària:

2,23000/R 8,920000,250C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 2,23000 2,23000

0,098931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,92393

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,92393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

F2168631 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51020/R 25,510000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51020 0,51020
Maquinària:

1,41539/R 58,730000,0241C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,41539 1,41539

0,007651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93324

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,93324COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,80m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

F2168943 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,92850/R 25,510000,350A0140000 =xManobreh

9,23300/R 26,380000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,16150 18,16150
Maquinària:

1,36850/R 3,910000,350C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,36850 1,36850

0,272421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,80242

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,80242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,94m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

F216R243 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27550/R 25,510000,050A0140000 =xManobreh

2,63800/R 26,380000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,91350 3,91350
Maquinària:

0,89150/R 17,830000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,07466/R 106,660000,0007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,96616 0,96616

0,058701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,93836

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,93836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,10m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AE5 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,28160/R 73,440000,140C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,81904/R 58,730000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,10064 13,10064
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COST DIRECTE 13,10064

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,10064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

F2194XA5 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,87520/R 73,440000,080C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,64444/R 58,730000,028C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,51964 7,51964

COST DIRECTE 7,51964

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,51964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95700/R 26,380000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,95700 3,95700
Maquinària:

1,42650/R 9,510000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,42650 1,42650

0,059361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,44286

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,07m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

F219FFC0 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59500/R 26,380000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,59500 6,59500
Maquinària:
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2,37750/R 9,510000,250C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,37750 2,37750

0,098931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,07143

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,07143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,19m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

F9265H11 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,58400/R 30,560000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,47950/R 25,510000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,06350 16,06350
Maquinària:

0,76050/R 5,070000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,76050 0,76050
Materials:

79,1280075,360001,050B064300B =xFormigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 79,12800 79,12800

0,240951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,19295

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,19295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,21m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a
drenatges de 90 mm de diàmetre, en forma de volta i
de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la
rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres
sobrants sobre camió o contenidor

FD5A4431 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02036/R 30,820000,098A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,02036 3,02036
Maquinària:

1,02190/R 58,730000,0174C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,41029/R 37,990000,0108C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,43219 1,43219
Materials:
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17,3339421,300000,8138B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

2,352002,240001,050BD5A1900 =xTub volta ranurat de PVC, de paret simple i 90 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 19,68594 19,68594

0,075512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,21400

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,21400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,11u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282C9 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,12000/R 30,560002,000A0122000 =xOficial 1a paletah

25,51000/R 25,510001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,63000 86,63000
Materials:

0,001751,750000,001B0111000 =xAiguam3

0,43878137,120000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

10,559010,2200047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,17741226,263290,0494D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 22,17695 22,17695

1,299451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,10640

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,10640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,14u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69600/R 30,560000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,92850/R 25,510000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,62450 19,62450
Materials:
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0,2044148,670000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

24,0200024,020001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 24,22441 24,22441

0,294371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,14328

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,14328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,41m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments horitzontals
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G21J3123 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63800/R 26,380000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,63800 2,63800
Maquinària:

0,89150/R 17,830000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,83976/R 106,660000,036C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,73126 4,73126

0,039571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,40883

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,40883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.200,03u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip
de barrinat per a formació de passamurs

G21Z1000 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.200,03000/R 3.200,030001,000CF2Z1000 =xDesplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip
de barrinat per a formació de passamurs

u

Subtotal... 3.200,03000 3.200,03000

COST DIRECTE 3.200,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.200,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,95m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

G2225632 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17342/R 25,510000,242A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,17342 6,17342
Maquinària:

13,68409/R 58,730000,233C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,68409 13,68409

0,092601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,95011

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,95011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,29m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació

G2265122 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,23300/R 26,380000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,23300 9,23300
Maquinària:

1,38658/R 106,660000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,77600/R 77,600000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

2,15950/R 6,170000,350C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,32208 4,32208
Materials:

7,596006,330001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 7,59600 7,59600

0,138501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,28958

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,28958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,99m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

G228560F Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,19000/R 26,380000,500A0150000 =xManobre especialistah



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,19000 13,19000
Maquinària:

8,51585/R 58,730000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,08500/R 6,170000,500C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 11,60085 11,60085

0,197851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,98870

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,98870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,43m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat
1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

G9GL1737 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,58400/R 30,560000,150A0121000 =xOficial 1ah

11,47950/R 25,510000,450A0140000 =xManobreh

2,37420/R 26,380000,090A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,43770 18,43770
Maquinària:

0,51750/R 5,750000,090C2003000 =xRemolinador mecànich

0,76050/R 5,070000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,27800 1,27800
Materials:

95,1510090,620001,050B06L311B =xFormigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

m3

4,28874579,560000,0074B9GZ1210 =xPols de quars color grist

Subtotal... 99,43974 99,43974

0,276571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,43201

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,43201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,53t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

G9H11751 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48896/R 30,560000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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1,83672/R 25,510000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,32568 2,32568
Maquinària:

0,77690/R 77,690000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,49424/R 61,780000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,70810/R 70,810000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,97924 1,97924
Materials:

69,1900069,190001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 69,19000 69,19000

0,034891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,52981

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,52981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,34u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots
els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

GK25A230 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,42600/R 27,130000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,74200 11,74200
Materials:

19,4200019,420001,000BK25A230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

Subtotal... 19,42000 19,42000

0,176131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,33813

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,33813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,52u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

GM31261J Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31600/R 31,580000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,42600/R 27,130000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,74200 11,74200
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Materials:

42,2600042,260001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,340000,340001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 42,60000 42,60000

0,176131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,51813

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,51813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.651,33u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió
– blau/retorn, tipus TERRENDIS. Conformats pels
ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de
l'aïllament.

H20090CON Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,67825/R 27,130000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,46775 1,46775
Materials:

11,020005,510002,000DECD20090 =xTap de protecció INDIVIDUAL 200/90u

381,78000190,890002,000FP3 =xPunt fixe 3´´ mascle/femellau

609,52000152,380004,000HC903M =xPE-X Racor mascle per a calefacció/refrigeració 90/8.2
- 3'' M

u

137,4000068,700002,000RB3_2.5 =xReducció mascle/femella 3´´ a 21/2´´u

335,32000167,660002,000SIS225 =xKit aïllament unió recte per diàmetre 225mmu

174,7200087,360002,000T2.5X =xTe 2 1/2´´ rosca femella/femella/femellau

Subtotal... 1.649,76000 1.649,76000
Altres:

% 0,105301,467767,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10530 0,10530

COST DIRECTE 1.651,33305

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.651,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €863,35u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS. Conformats pels ràcors
plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament.

H22563ACC Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,67825/R 27,130000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,46775 1,46775
Materials:

15,720007,860002,000DECD22563 =xTap de protecció DOBLE 225/2x63u

152,4800076,240002,000FP2.5 =xPunt fixe 2´´ mascle/femellau

288,4000072,100004,000HC632M =xPE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 63/5.8
- 2'' M

u

335,32000167,660002,000SIS225 =xKit aïllament unió recte per diàmetre 225mmu

69,8600034,930002,000TP2 =xTe 2´´ rosca femella/femella/femellau

Subtotal... 861,78000 861,78000
Altres:

% 0,105301,467767,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10530 0,10530

COST DIRECTE 863,35305

0,00%DESPESES INDIRECTES

863,35305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.143,17u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB
DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn,
tipus TERRENDIS. 
Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps
retràctils canonada doble diàmetre 225mm, kit
d'aïllament en acoblaments rectes diàmetre 225mm.

H22563UNI Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,67825/R 27,130000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,46775 1,46775
Materials:

167,6200083,810002,000HC6363 =xAcoblament amb unió maneguet per canondada doble
DN63

u

609,52000152,380004,000HC903M =xPE-X Racor mascle per a calefacció/refrigeració 90/8.2
- 3'' M

u

196,8000098,400002,000SEC225 =xTap retràctil canonada doble diàmtre 225mmu

167,66000167,660001,000SIS225 =xKit aïllament unió recte per diàmetre 225mmu
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Subtotal... 1.141,60000 1.141,60000
Altres:

% 0,105301,467767,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10530 0,10530

COST DIRECTE 1.143,17305

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.143,17305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,31m Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada
de distribució d’aigua calenta de climatització,
fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB DOBLE interior DN 63 mm de
PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen
EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub
preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma
microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat
de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat
Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.
Inclou ràcors mascle per a connexió roscada de llautó.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les
canonades, col·locació, fixació de canonades,
senyalització i accessoris varis. Realització de proves
de servei. 

HD22563 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78950/R 31,580000,025A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,67825/R 27,130000,025A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,46775 1,46775
Materials:

0,150000,150001,000BDGZB320 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

m

90,5900090,590001,000H22563DX =xCanonada preaïllada doble DN63 PEX (225mm)
Terrendis

m

Subtotal... 90,74000 90,74000
Altres:

% 0,105301,467767,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10530 0,10530

COST DIRECTE 92,31305

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,31305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,94m² Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a
instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a
l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat
de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels
residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de
sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un
correcte acabat de l'obra.

HYA010 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49120/R 23,300000,064MO020 =xOficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.h

3,17280/R 19,830000,160MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 4,66400 4,66400
Maquinària:

0,12470/R 24,940000,005MQ05PER010 =xPerforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

h

Subtotal... 0,12470 0,12470
Materials:

0,008701,450000,006MT08AAA010A =xAigua.m³

0,6887536,250000,019MT09MIF010IA =xMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

t

1,1833578,890000,015MT09PYE010B =xPasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

m³

Subtotal... 1,88080 1,88080
Altres:

% 0,266786,669504,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 0,26678 0,26678

COST DIRECTE 6,93628

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,93628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,36u PasamursICO010F Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,55840/R 24,080000,480MO002 =xOficial 1ª electricista.h

9,79680/R 20,410000,480MO053 =xAjudant calefactor.h

Subtotal... 21,35520 21,35520
Materials:

47,0000047,000001,000MT20CMN310G =xPasamursUt

Subtotal... 47,00000 47,00000

COST DIRECTE 68,35520

0,00%DESPESES INDIRECTES
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68,35520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.286,51u Partida per la intertizació i anul.lació del dipòsit de
gasoil existent. Inclou:

- Treballs previs de preparació. Comprovació LIE.
- Desgasificació del dipòsit i comprovació mitjançant el
sistema de lectura explosímetre.
- Emplenat amb material inert com espuma o formigó.
- Gestió de residus en l'inertització.
- Memòria d'inertització i certificats tramitats en
industria.
- Certificat desgasificació emès pe una OCA

INERTITZAT Rend.: 1,000P- 134

 €322,18u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

J060JR08 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

322,18000322,180001,000BV21JR08 =xMostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

u

Subtotal... 322,18000 322,18000

COST DIRECTE 322,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,42m2 Desmuntatge de plaques conformades de coberta de
planxa d'acer amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

K2157A1A Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,58400/R 30,560000,150A0121000 =xOficial 1ah

7,65300/R 25,510000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,23700 12,23700

0,183561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42055

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,95u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

12,75500/R 25,510000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,75500 12,75500

0,191331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,94633

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,94633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,96m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

K21EA011 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15800/R 31,580000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71300/R 27,130000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,87100 5,87100

0,088071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,95907

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,95907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,94m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21FU100 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57900/R 31,580000,050A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,27550/R 25,510000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,85450 2,85450

0,085643,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,94014

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,94014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21FU110 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,89480/R 31,580000,060A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,53060/R 25,510000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,42540 3,42540

0,102763,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,52816

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21Q7011 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78570/R 25,510000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,78570 1,78570

0,026791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,81249

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,81249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,05m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

K6A1HMA2 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,56500/R 27,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,35500 29,35500
Maquinària:

4,46000/R 8,920000,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 4,46000 4,46000
Materials:

1,469400,930001,580B0715000 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

26,3300026,330001,000B6A1HMA0 =xReixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

m
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Subtotal... 27,79940 27,79940

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,05473

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,05473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,25u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

KY03U005 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,71400/R 25,510001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,71400 35,71400

0,535711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,24971

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,24971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,84u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de
combustible líquid o gas de 1000 l de capacitat, com a
màxim, muntat superficialment o desenterrat
prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió
de les xarxes de subministrament i control, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

L21K2A1X Rend.: 1,000P- 144

 €69,10u Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles
de propà, com a màxim, muntada superficialment,
desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Inclou el repicat de la
bancada de formigó existent.

L21K2BB1 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,56500/R 27,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,35500 29,35500
Partides d'obra:

39,3019213,100643,000F2194AE5 =xDemolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

m2

Subtotal... 39,30192 39,30192

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,09725

0,00%DESPESES INDIRECTES
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69,09725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,12u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de
500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

L21QU200 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,02000/R 25,510002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,02000 51,02000
Maquinària:

52,33000/R 52,330001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 52,33000 52,33000

0,765301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,11530

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,11530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €694,52u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40. Bomba
acceleradora electrònica amb rotor inundat de pressió
màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

MAGNA12540 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,37000/R 31,580001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

54,26000/R 27,130002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 101,63000 101,63000
Materials:

585,60000585,600001,000MAGNA12540X =xBomba GRUNFOS MAGNA 1 25-40u

Subtotal... 585,60000 585,60000
Altres:

% 7,29114101,630017,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,29114 7,29114

COST DIRECTE 694,52114

0,00%DESPESES INDIRECTES

694,52114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €901,52u Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-80. Bomba
acceleradora electrònica amb rotor inundat de pressió
màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

MAGNA12580 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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47,37000/R 31,580001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

54,26000/R 27,130002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 101,63000 101,63000
Materials:

792,60000792,600001,000MAGNA12580X =xBomba GRUNFOS MAGNA 1 25-80u

Subtotal... 792,60000 792,60000
Altres:

% 7,29114101,630017,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,29114 7,29114

COST DIRECTE 901,52114

0,00%DESPESES INDIRECTES

901,52114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €704,75u Node en T 3´´ per a canonades 63-90-63 amb
acessoris tipus Terrendis. Conformat pel següent
material:
- Te de 3 ´´
- Reducció mascle/femella de 2 ´´ a 1 1/2´´

Els accessoris tenen les següents característiques:
• Accessoris per a canonada PEX segons la norma
ISO 15.875-3  
• Tubs: PEX (PEAD) SDR 11 o PEX SDR 7.4
• Classe de pressió: SDR 11 / PN 6 o SDR 7.4 / PN 10
o SDR 11 / PN 16
• Totes les parts que entren en contacte amb l'aigua
compleixen la norma sobre l'aigua potable DWD98 / 83
/ EC
• Femelles i cargols de subjecció: AISI 316
• Rosca: cònica ISO 7-1 (NPT sob comanda)
• Resistent a la dezincificación
• Sense anell

Totalment muntat i comprovació de l'estanquitat de les
unions roscades.Inclou aïllament

NODECON1 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,63200/R 31,580000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,85200/R 27,130000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,48400 23,48400
Materials:

96,4000024,100004,000RB2X1.5 =xReducció mascle/femella 2´´ a 1 1/2´´u

314,89000314,890001,000TIK225 =xKit aïllament en T 225mmu

269,98000134,990002,000TP3 =xTe 3´´ rosca femella/femella/femellau

Subtotal... 681,27000 681,27000
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COST DIRECTE 704,75400

0,00%DESPESES INDIRECTES

704,75400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,73m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B / 10
/ IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 15 kg/m2

P45C7-LNHO Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

35,314652,3543115,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

82,4142482,414241,000E4DCAD02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

m2

0,150P45C1-LMT3 =xFormigonament de lloses inclinades amb formigó
HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

m3

Subtotal... 117,72889 117,72889

COST DIRECTE 117,72889

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,72889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,77m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

P5ZJ2-HL03 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16800/R 30,560000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,06950/R 27,130000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,23750 13,23750
Materials:

1,080000,180006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
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4,819504,500001,071B0CHT76K =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

m

0,4302517,210000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 6,32975 6,32975

0,198561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,76581

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,76581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,26m Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm
d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del
rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les
ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en
obra. 

PASSIT Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05600/R 30,560000,100A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 3,05600 3,05600
Materials:

8,200008,200001,000PAS20MMX =xPassamà de 200mm d'amplada i 3mm de gruixu

Subtotal... 8,20000 8,20000

COST DIRECTE 11,25600

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,25600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €606,98u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <=
25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P -
R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques
vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

PBAM-HXU7 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

137,52000/R 30,560004,500A0121000 =xOficial 1ah

229,59000/R 25,510009,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 367,11000 367,11000
Maquinària:

137,43000/R 30,540004,500C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 137,43000 137,43000
Materials:
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22,650003,020007,500BBA0-HOPP =xMicropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

kg

52,200002,9000018,000BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg

22,080001,8400012,000BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 96,93000 96,93000

5,506651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 606,97665

0,00%DESPESES INDIRECTES

606,97665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €237,00u Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia
individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

PE4A-8C7M Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,15000/R 24,100001,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

42,15000/R 28,100001,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 78,30000 78,30000
Materials:

135,27000135,270001,000BE46-1ZH9 =xMòdul recte curt per a la formació de xemeneia
individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1

u

21,4700021,470001,000BEY0-1ZLD =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 525 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 156,74000 156,74000

1,957502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,99750

0,00%DESPESES INDIRECTES

236,99750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.528,35u Partida per al desplaçament del col.lector de recollida
d'aigues pluvials existents a Escola adults. Formada
per:

Localització del servei
Obertura de rases
Treballs d'instal.lació i reposició de canonades
Tancaments de rases i construcció d'arquetes

Totalment muntat.

PLUVIAL Rend.: 1,000P- 155

 €53,46u Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aiguaPRESFL0150 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89500/R 31,580000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,89500 7,89500
Materials:

45,0000045,000001,000PRESFL0150X =xPressostatu

Subtotal... 45,00000 45,00000
Altres:

% 0,566407,894967,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,56640 0,56640

COST DIRECTE 53,46140

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,46140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,47m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

PY05-5CIV Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,67500/R 22,700000,250A0D-0007 =xManobreh

3,26280/R 27,190000,120A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,93780 8,93780
Materials:

0,003121,560000,002B011-05ME =xAiguam3

0,005250,130000,0404B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,393900,130003,030B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,40227 0,40227

0,134071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,47414

0,00%DESPESES INDIRECTES
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9,47414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.500,00u Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou
proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams,
proves dels circuits vistos, i demés proves requerides
pel RITE i REBT.

QUAL Rend.: 1,000P- 158

 €584,50u Reparació serveis afectats soterrats existents. Inclou
mà d'obra i material per la reposició del servei afectat.

REP_SSAF Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,56000/R 30,560001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

25,51000/R 25,510001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 56,07000 56,07000
Materials:

300,00000300,000001,000MAT =xMaterial de reposició de servei soterratu

Subtotal... 300,00000 300,00000
Partides d'obra:

9,7809312,226160,800G2225221 =x################m3

7,4513521,289580,350G2265122 =xEstesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
essent necessària la dessecació

m3

13,3379533,344880,400G2285B0F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

m3

186,40000186,400001,000PZ15-HXSZ =xSortida d'equip d'emergència format per dos operaris
amb actuació o sense

u

Subtotal... 216,97023 216,97023
Altres:

% 11,46080573,040002,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 11,46080 11,46080

COST DIRECTE 584,50103

0,00%DESPESES INDIRECTES

584,50103COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €944,67u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical SUPERSTATIC 440 2´´
10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h
amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. 

SEDCOMPT10 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05300/R 31,580000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71300/R 27,130000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,76600 13,76600
Materials:

65,7000065,700001,000SED47717 =xMòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.

u

102,85000102,850001,000SED48914 =xMòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

u
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753,00000753,000001,000SEDCOMPT10X =xComptador calories SuperStatic 440 10m3/h
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h
amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

u

Subtotal... 921,55000 921,55000
Altres:

% 9,35316935,316001,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 9,35316 9,35316

COST DIRECTE 944,66916

0,00%DESPESES INDIRECTES

944,66916COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.031,53u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502.
SUPERSTATIC 440 DN50 15,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 15,0
m3/h amb connexió DN50, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. 

SEDCOMPT15 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05300/R 31,580000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71300/R 27,130000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,76600 13,76600
Materials:

65,7000065,700001,000SED47717 =xMòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.

u

102,85000102,850001,000SED48914 =xMòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

u

Subtotal... 168,55000 168,55000
Altres:
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839,00000839,000001,000SEDCOMPT15X =xSUPERSTATIC 440 DN50 15,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502. 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0
m3/h amb connexió DN50, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

u

% 10,213161.021,316001,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 849,21316 849,21316

COST DIRECTE 1.031,52916

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.031,52916COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €770,65u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia
tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502.
SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació
hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0
m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i
exportació de dades des del capçal electrònic Supercal
531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230
VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531
del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.
Totalment muntat i probat. 

SEDCOMPT6 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05300/R 31,580000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71300/R 27,130000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,76600 13,76600
Materials:

65,7000065,700001,000SED47717 =xMòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a
45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de
comunicació.

u

102,85000102,850001,000SED48914 =xMòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de
dades des del capçal electrònic Supercal 531 del
comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

580,70000580,700001,000SEDCOMPT6X =xSUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h Comptador
d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502. 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació

hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o
histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0
m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de

medició modular i multifuncional Supercal 531 amb
pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble
memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de
polsos i dues entrades de polsos per a comptadors
auxiliars.
- 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC

i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
- Per a funcionament amb temperatura ambient des

de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2.

Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500

aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un
parell de beines per a immersió de les sondes.

u

Subtotal... 749,25000 749,25000
Altres:

% 7,63016763,016001,00%ZZ =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 7,63016 7,63016

COST DIRECTE 770,64616

0,00%DESPESES INDIRECTES

770,64616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.228,26u Actuacions de Seguretat i Salut per a la correcta
execusió de l'obra. Inclou redacció pla de seguretat i
salut, part proporcional d'Equips de protecció individual
i col·lectiva, senyalització i delimitació de les zones de
treball i resta d'actuacions necessaries per al correcte
desenvolupament de l'obra.

SEGISAL Rend.: 1,000P- 163

 €666,43u Vas d'expansió de 600lVEXP600 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79000/R 31,580000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,56500/R 27,130000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,35500 29,35500
Materials:

634,97000634,970001,000BEU6-600 =xDipòsit d'expansió de 600 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1''

u



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 634,97000 634,97000
Altres:

% 2,1059929,355057,17A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,10599 2,10599

COST DIRECTE 666,43099

0,00%DESPESES INDIRECTES

666,43099COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €414,24m3145238AH Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

P- 1

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €90,01m2145AB6HB Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia
0,095 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P- 2

(NORANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €137,87m2145C3273 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

P- 3

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €48,92m214E22BE5 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 4

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €549,86m34458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3

P- 5

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €21,10m2451240CH Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de coberta invertida no transitable,
amb planxa de poliestirè extruït (XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix,
amb cares llises i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de
polipropilè i acabat amb una capa de protecció de palet de riera

P- 6

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €565,09u4A1U1111 Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat
i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 1 reixa de ventilació de 60x40cm.

P- 7

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.250,30u4A1U111X Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les
horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils
laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x170 cm, reposició
d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic,
no inclou formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 2 reixes de ventilació de 60x40cm.

P- 8

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.730,69u4G41BIOM Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de biomassa. Inclou circuits
interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS),
sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus
OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius, mecanismes de
superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala dins caixa d'emergència, subquadre
dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o
similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre
general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions
esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada.

P- 9

(SIS MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.243,28uADEQ_GASOIL Partida pels treballs de muntatge i desmuntatge de calderes de gasoil existents al CEIP els Picots i
el Pavelló municipal.

P- 10

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €220,48uAIGUXAR Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar
l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els
components que siguin precisos pel manteniment. 
Totalment muntat i probat. 

P- 11

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €589,17uAQUACOL1605 Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5´´ DN 125 mm de diàmetre i 5
mm de gruix, de 2 m, amb 1 connexió d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor.

P- 12

(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €153,71uBABM0140 Desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors,
amb tots els accessoris, instal.lat i muntat

P- 13

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.750,00uDOCUTERM Partida per l´elaboració i entrega dels butlletins tèrmics i documentació corresponentP- 14
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.250,00uDOCUELECT Partida per l'elaboració i entrega dels butlletins elèctrics i documentació corresponentP- 15
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €132,02uE21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

P- 16

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €2,29m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camióP- 17
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,77m3E2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 18

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €122,55m2E222B6CASF Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i
demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada amb mitjans manuals
preferiblement, i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la mateixa
obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes
d'execució de rases segons companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

P- 19

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €126,50m2E222B6CSAU Realització de cata en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Mides i capes d'execució
de rases segons companyia propietària de les instal·lacions existents previstes.

P- 20

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,85m3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

P- 21

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €47,52m3E2255J70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim

P- 22

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,65m3E2R2INS1 Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de
contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de
reciclatge. 

P- 23

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,68m3E2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km.

P- 24

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €17,92m3E2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 25

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,91m3E2RA7LP1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 26

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €97,75m3E31522C3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 27

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,10kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 28

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3,72kgE4475211 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra

P- 29

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €103,58m3E45A17G3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 30

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €31,52m2E4DA1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

P- 31

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €47,65m2E4E2H665 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P- 32

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,21mE4F71N11 Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de
cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret

P- 33

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €6,71m2E5113S91 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm, de 10 cm de gruix

P- 34

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,87m2E52211MN Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 35

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €3.810,15uE535CACB Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica formada per estructura
d'acer galvanitzat i plafons de panell sandwich de color marró, d'una fulla corredissa sobre guies,
dimensions 450x450 cm, amb laterals amb reixeta ventilada, i protecció contra caigudes formada
per un mallat d'acer inoxidable de diàmetre 10 de 20x30 recolzat sobre les biguetes per
descàrrega de biomassa, d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i tot part proporcional de
suports pera guies, anivellament, topalls, manetes, candau per a tancament amb clau i elements
auxiliars.
Totalment muntada i provada.

P- 36

(TRES MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €20,16m2E5Z15M20 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10
cm de gruix mitjà

P- 37

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €24,20mE5ZA5A4A Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color gris i 4 peces/m, col·locat amb
morter de ciment 1:8

P- 38

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €64,83m2E69227VE Col·locació de ventil·lació de morter de ciment gris per a ventil·lació, de 400x200x40 mm,
col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra 1:1:7

P- 39

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,57m2E711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 40

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,97m2E7B11190 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 41

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €18,82mE7J5C5D0 Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del
junt

P- 42

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €29,51m2E81126B3 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, esquitxat

P- 43

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,90m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat

P- 44

(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €27,58m2EA1SIST Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de
fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies
laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot
part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part exterior de les
fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera
davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les
instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc
d'ofegament per inhalació de CO.

P- 45

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €191,40uECO600350 Colze de 90º 350/400 Inox 316L/304 per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament.
Material interior en acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), i exterior en acer inoxidable 1.4301 (AISI
304). Aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, instal·lat.

P- 46

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €49,56uED517QVM Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetreacer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

P- 47

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €38,79mED7FR112 Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub

P- 48

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €93.794,76uEE2BJ5E0HK33 Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a la combustió d'estelles tipus Hargassner
HK-330 o equivalent, de 330kW amb sistema de remenament i alimentació d'estella RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 99 a 330kW, amb cos d'acer soldat i
assajat a pressió, de 2065x1150x1970 mm, aïllament interior, amb cremador de graella giratòria
mòbil, recollidor automàtic de cendres, neteja automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment
vertical dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense fi d'inoxidable, càmara
de combustió revestida amb refractari, encesa automàtica, regulació d'aire primari i secundari,
extractor de tir forçat de fums regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda,
sensor de depresió a la cambra de combustió, descendratge automàtic fins a dipòsit de cendres i
sistema de control lambda Hatronic o similar per a regular l'emplenat de dipòsit d'inèrcia. 
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA500 o similar, format per
ballestes de 5000mm de diàmetre, amb canal obert per a vis sense fi de geometria variable, 1,2m
de canal tancat d'alimentació fins a sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal
tancat, motor amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades d'estella. 
Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de z per a l'antiretorn de flama, sistema
d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer
galvanitzat, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el conducte per a evacuació
dels productes de la combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit d'inèrcia.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,

de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig i
execució del desguàs. Posada en marxa i formació dels usuaris. Totalment muntada,
connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

P- 49

(NORANTA-TRES MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS)

 €406,22uEE41B1B2 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 50

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €351,18uEE41B1D2 Subministrament i muntatge mòdul recte de 960mm per a la formació de xemeneia individual, de
450 mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar. Estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat.

P- 51

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €254,04uEE41B2B2 Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 52

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €231,35uEE41BEB2 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal i
425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 53

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €529,67uEE41BFB2 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 54

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €403,14uEE41BKD2 Subministrament i muntatge estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 450
mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o simiar. Estructura interior
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat.

P- 55

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €89,51uEE41JGB9 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 56

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €110,84uEE41JRB9 Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada

P- 57

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,53uEEU11113 Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 58

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €22,30uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 59

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €5.085,24uEEUE16T2 Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió
màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

P- 60

(CINC MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,39mEF42357B Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 61

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €30,05mEF4239CB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 62

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €35,71mEF4239EA Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment amb abraçadores a
paret o suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de racoreria, Ts,
colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment
muntat i provat.

P- 63

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €73,14mEF423BFB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 64

(SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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 €103,52mEFA2BI90X Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de
climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB INDIVIDUAL
interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció
PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades,
identificació i accessoris varis. Realització de proves de servei. 

P- 65

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €56,04uEFM28930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

P- 66

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €11,43mEFQ32CEK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 67

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,72mEFQ33CEK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 68

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,83mEFQ33CJK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 69

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,13mEG21291H Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.P- 70
(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2,58mEG22RE1K Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

P- 71

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.645,81uEG8PLX_1 Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari
polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

P- 72

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.645,81uEG8PLX_2 Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb LOXONE dins armari
polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.

P- 73

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.143,94uEG8PLX_3 Subministrament i instal·lació de sistema de control per sala de calderes del Pavelló amb LOXONE
dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de
Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en
funcionament i altres elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les
prescripcions definides a la memòria i plànols.
Inclou el control del sistema solar tèrmic com a recolzament per l'ACS.

P- 74

(TRES MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €4.899,77uEG8PLX_S Loxone sala de calderes de biomassa. Inclou material i instal.lació del quadre de control.P- 75
(QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €506,41uEJ62U010 Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·latP- 76
(CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.693,82uEJACA180 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 180
kW, amb temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi
FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de
cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat,
connexionat i provat.

P- 77

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.747,20uEJACX140 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 140
kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus
ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-27 plaques o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou trasnport del bescanviador.
Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 78

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €2.977,43uEJACX250 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 240
kW, amb temperatures primari: 80-60ºC i secundari: 55-75ºC, tipus Arsopi
FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 plaques o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador.
Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 79

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €32,21uEM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

P- 80

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €256,21uEM121206 Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma, i muntada a la paret

P- 81

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €67,04uEM131222 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'exterior

P- 82

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €142,99uEM141202 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 83

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,76uEMSB31P2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 84

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,76uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 85

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,04uEN317727 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 86

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €51,86uEN319727 Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

P- 87

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €83,27uEN31A727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 88

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €621,71uEN3L3B77 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuador elèctric, per a encolar, de 2
vies, DN 65 ( per a tub de 75 mm de diàmetre ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per motorreductor de 3 posicions, regulable, encolada, muntada
superficialment

P- 89

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €621,13uEN783HP Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie
83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial
i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic
isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial
màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial
integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL
(0-10V). Permet una potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en
la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 6.500l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou
un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

P- 90

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €997,12uEN783L1 Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie
83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h - 26,42 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial
i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic
isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial
màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial
integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL
(0-10V). Permet una potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en
la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 3.450l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou
un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

P- 91

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.239,40uEN713B45 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la
vàlvula, instal·lada i connectada

P- 92

(MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €70,67uEN8114D7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 93

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €31,94uEN811597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 94

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €52,48uEN8115B7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 95

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €136,89uEN911167 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i
unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

P- 96

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €177,17uEN911177 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i
unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

P- 97

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €30,56uENE17304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

P- 98

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €46,50uENE19304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialmentP- 99
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €71,28uENE1A304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

P- 100

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €37,13uENFBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscadaP- 101
(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €4.243,59uENL1HK300 Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de temperatura de retorn per a calderes
ECO-HK 250-330 o equivalent. Inclou 2 bombes de càrrega de el dipòsit d'inèrcia o de l'agulla
hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies amb accionador i claus de tall. El seu muntatge directament sobre el
cos de la caldera simplifica la instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de la bomba per a
la caldera. 

P- 102

(QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3.699,00uENL2TP50 Bomba línia rotor sec simple embridada DN=50MM PN=16bar 2900rpm tipus TPE-50-240 de
Grundfos o equivalent

P- 103

(TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

 €1,59mEP434610 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

P- 104

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,90mEP434650 Subministrament i col·locació cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

P- 105

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €204,98uEP7E3A4G Router 4G i 4 ports 10/100/1000 MbpsP- 106
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,92uEY031000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària

P- 107

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,93m2F2168631 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
i manual de runes sobre camió

P- 108

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €19,80m2F2168943 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 109

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €4,94mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 110

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,10m2F2194AE5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 111

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €7,52m2F2194XA5 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 112

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €5,44mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 113

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,07mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 114

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €96,19m3F9265H11 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 115

(NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €24,21mFD5A4431 Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per
a drenatges de 90 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

P- 116

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €110,11uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 117

(CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €44,14uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 118

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €7,41m2G21J3123 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 119

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.200,03uG21Z1000 Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a formació de passamursP- 120
(TRES MIL DOS-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €19,95m3G2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 121

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,29m3G2265122 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

P- 122

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €24,99m3G228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

P- 123

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €119,43m3G9GL1737 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars
gris

P- 124

(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €73,53tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 125

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €31,34uGK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G,
amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.

P- 126

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €54,52uGM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 127

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.651,33uH20090CON Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a
/SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel
tap de protecció de l'aïllament.

P- 128

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €863,35uH22563ACC Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a
/SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel
tap de protecció de l'aïllament.

P- 129

(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.143,17uH22563UNI Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a
/SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors
vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. 
Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps retràctils canonada doble diàmetre 225mm, kit
d'aïllament en acoblaments rectes diàmetre 225mm.

P- 130

(MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €92,31mHD22563 Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de
climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE
interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures
de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció
PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre.
Inclou ràcors mascle per a connexió roscada de llautó.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades,
senyalització i accessoris varis. Realització de proves de servei. 

P- 131

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,94m²HYA010 Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport
a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i
separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques
auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

P- 132

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €68,36uICO010F PasamursP- 133
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €3.286,51uINERTITZAT Partida per la intertizació i anul.lació del dipòsit de gasoil existent. Inclou:

- Treballs previs de preparació. Comprovació LIE.
- Desgasificació del dipòsit i comprovació mitjançant el sistema de lectura explosímetre.
- Emplenat amb material inert com espuma o formigó.
- Gestió de residus en l'inertització.
- Memòria d'inertització i certificats tramitats en industria.
- Certificat desgasificació emès pe una OCA

P- 134

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €322,18uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

P- 135

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €12,42m2K2157A1A Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

P- 136

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,95uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 137

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,96mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 138

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,94mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 139

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,53mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 140

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,81uK21Q7011 Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 141

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €62,05mK6A1HMA2 Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

P- 142

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €36,25uKY03U005 Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o
pedra, amb mitjans manuals

P- 143

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €125,84uL21K2A1X Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 1000 l de capacitat, com a
màxim, muntat superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió
de les xarxes de subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

P- 144

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €69,10uL21K2BB1 Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim, muntada
superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou el repicat de la bancada de formigó
existent.

P- 145

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €104,12uL21QU200 Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària
de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges

P- 146

(CENT QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €694,52uMAGNA12540 Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40. Bomba acceleradora electrònica amb rotor inundat de
pressió màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

P- 147

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €901,52uMAGNA12580 Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-80. Bomba acceleradora electrònica amb rotor inundat de
pressió màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

P- 148

(NOU-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €704,75uNODECON1 Node en T 3´´ per a canonades 63-90-63 amb acessoris tipus Terrendis. Conformat pel següent
material:
- Te de 3 ´´
- Reducció mascle/femella de 2 ´´ a 1 1/2´´

Els accessoris tenen les següents característiques:
• Accessoris per a canonada PEX segons la norma ISO 15.875-3  
• Tubs: PEX (PEAD) SDR 11 o PEX SDR 7.4
•  Classe de pressió: SDR 11 / PN 6 o SDR 7.4 / PN 10 o SDR 11 / PN 16
• Totes les parts que entren en contacte amb l'aigua compleixen la norma sobre l'aigua potable
DWD98 / 83 / EC
• Femelles i cargols de subjecció: AISI 316
• Rosca: cònica ISO 7-1 (NPT sob comanda)
• Resistent a la dezincificación
• Sense anell

Totalment muntat i comprovació de l'estanquitat de les unions roscades.Inclou aïllament

P- 149

(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €117,73m2P45C7-LNHO Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de
lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2

P- 150

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €19,77mP5ZJ2-HL03 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

P- 151

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €11,26mPASSIT Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al
perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit
superficialment amb perns cargolats en obra. 

P- 152

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €606,98uPBAM-HXU7 Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color
blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells
angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 153

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €237,00uPE4A-8C7M Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 154

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS)

 €3.528,35uPLUVIAL Partida per al desplaçament del col.lector de recollida d'aigues pluvials existents a Escola adults.
Formada per:

Localització del servei
Obertura de rases
Treballs d'instal.lació i reposició de canonades
Tancaments de rases i construcció d'arquetes

Totalment muntat.

P- 155

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €53,46uPRESFL0150 Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aiguaP- 156
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,47mPY05-5CIV Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6

P- 157

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €3.500,00uQUAL Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per
trams, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT.

P- 158

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €584,50uREP_SSAF Reparació serveis afectats soterrats existents. Inclou mà d'obra i material per la reposició del servei
afectat.

P- 159

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €944,67uSEDCOMPT10 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical
SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de

desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 10 m3/h amb connexió roscada 2´´,
fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531

amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb
dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal

nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud

2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud

2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per
l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 160

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.031,53uSEDCOMPT15 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502. SUPERSTATIC 440 DN50 15,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de
desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h amb connexió DN50, fabricat
en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531

amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb
dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal

nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud

2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per
l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 161

(MIL TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €770,65uSEDCOMPT6 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model
440R502. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de
desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´,
fabricat en llautó. 
- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531

amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb
dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 
- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal

nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud

2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic
Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per
l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 162

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7.228,26uSEGISAL Actuacions de Seguretat i Salut per a la correcta execusió de l'obra. Inclou redacció pla de
seguretat i salut, part proporcional d'Equips de protecció individual i col·lectiva, senyalització i
delimitació de les zones de treball i resta d'actuacions necessaries per al correcte
desenvolupament de l'obra.

P- 163

(SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €666,43uVEXP600 Vas d'expansió de 600lP- 164
(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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m3145238AH Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

P- 1  €414,24

Altres conceptes 414,24 €

m2145AB6HB Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment
amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia
de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en
malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

P- 2  €90,01

Altres conceptes 90,01 €

m2145C3273 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia
d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

P- 3  €137,87

Altres conceptes 137,87 €

m214E22BE5 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 4  €48,92

Altres conceptes 48,92 €

m34458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

P- 5  €549,86

Altres conceptes 549,86 €

m2451240CH Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de coberta
invertida no transitable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), resistència a
compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell
mitjamossa, col·locades sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de
polipropilè i acabat amb una capa de protecció de palet de riera

P- 6  €21,10

Altres conceptes 21,10 €

u4A1U1111 Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents,
amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L
50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a
un buit d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1
capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 1 reixa de ventilació de
60x40cm.

P- 7  €565,09

Altres conceptes 565,09 €

u4A1U111X Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents,
amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent, de perfils laminats d'acer L
50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a
un buit d'obra de 210x170 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb
1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou
formació de forat, llinda i pintat parament. Inclou 2 reixes de ventilació de
60x40cm.

P- 8  €1.250,30



Projecte executiu per la instal·lació de la xarxa de calor a Lliçà d´Amunt

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

Sense descomposició 1.250,30 €

u4G41BIOM Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala de calderes de
biomassa. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda
emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris
dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus
OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes dispositius,
mecanismes de superfície tipus simon o similar, interruptor exterior de la sala
dins caixa d'emergència, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar
per a 72 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons
plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al
subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes.
Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació
(segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i
provada.

P- 9  €6.730,69

Altres conceptes 6.730,69 €

uADEQ_GASOIL Partida pels treballs de muntatge i desmuntatge de calderes de gasoil
existents al CEIP els Picots i el Pavelló municipal.

P- 10  €1.243,28

Altres conceptes 1.243,28 €

uAIGUXAR Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a
un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de
la instal·lació de biomassa cap a la xarxa.
Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus
jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. 
Totalment muntat i probat. 

P- 11  €220,48

BJM12407 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal

 €122,28000

BN316720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €9,09000

BN317720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

 €28,28000

BN811590 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €17,04000

BNE17300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €15,66000

Altres conceptes 28,13 €

uAQUACOL1605 Col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5´´ DN 125
mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m, amb 1 connexió d'entrada i 3
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm
d'espessor.

P- 12  €589,17

B0A71Q00 Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior  €0,88920
BEU52755 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm,

de <= 120 °C
 €15,28000

BF11HE00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €98,20560

BFW11E20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar  €11,07900
BFY11E20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de

diàmetre 5´´, soldat
 €3,52000

MT17COLACOL Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.  €70,08000
MT17PXCOL Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,

d'estructura cel·lular t
 €316,14084

Altres conceptes 73,98 €

uBABM0140 Desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó,
connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat

P- 13  €153,71
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BABM0140X Desconnector hidràulic 1 1/4''  €137,98000
Altres conceptes 15,73 €

uDOCUTERM Partida per l´elaboració i entrega dels butlletins tèrmics i documentació
corresponent

P- 14  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

uDOCUELECT Partida per l'elaboració i entrega dels butlletins elèctrics i documentació
corresponent

P- 15  €1.250,00

Sense descomposició 1.250,00 €

uE21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 16  €132,02

B2RA9SB0 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €5,39500

B2RA9TD0 Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €28,05440

Altres conceptes 98,57 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 17  €2,29

Altres conceptes 2,29 €

m3E2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 18  €3,77

Altres conceptes 3,77 €

m2E222B6CASF Realització de cata en superfície asfaltada per a menys de 1m de profunditat.
Amb tall previ i demolició de l'asfalt per a la excavació de la terra compactada
amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres deixades a la vora.
Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió dels sobrants. La terra obtinguda sota l'asfalt s'emprarà a la
mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans
auxiliars. Mides i capes d'execució de rases segons companyia propietària de
les instal·lacions existents previstes.

P- 19  €122,55

Altres conceptes 122,55 €

m2E222B6CSAU Realització de cata en vorera de panot a menys de 1m de profunditat. Mides
i capes d'execució de rases segons companyia propietària de les
instal·lacions existents previstes.

P- 20  €126,50

Altres conceptes 126,50 €

m3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

P- 21  €17,85

Altres conceptes 17,85 €

m3E2255J70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim

P- 22  €47,52

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €45,85900
Altres conceptes 1,66 €

m3E2R2INS1 Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes.
Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió
de residus cap a central de reciclatge. 

P- 23  €25,65

Sense descomposició 25,65 €
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m3E2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació
de rases i solera a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

P- 24  €4,68

Altres conceptes 4,68 €

m3E2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 25  €17,92

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €17,92200

Altres conceptes -0,00 €

m3E2RA7LP1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 26  €6,91

B2RA7LP1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €6,91000

Altres conceptes 0,00 €

m3E31522C3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 27  €97,75

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €86,36100

Altres conceptes 11,39 €

kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 28  €2,10

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01158
Altres conceptes 2,09 €

kgE4475211 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
galvanitzat, col·locat a l'obra

P- 29  €3,72

B44Z5012 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
galvanitzat

 €2,86000

Altres conceptes 0,86 €

m3E45A17G3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 30  €103,58

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €70,14000

Altres conceptes 33,44 €

m2E4DA1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

P- 31  €31,52

B0A31000 Clau acer  €0,16817
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,23971
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,77431
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,77327
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €2,42545
B0DZJ0K6 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos  €3,30889
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Altres conceptes 23,83 €

m2E4E2H665 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P- 32  €47,65

B0E254L6 Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €21,63438

Altres conceptes 26,02 €

mE4F71N11 Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó
pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m,
reblert amb el mateix morter de la paret

P- 33  €25,21

B4LF0401 Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa
de tensió compresa entre 26 i 61 kN

 €16,58800

Altres conceptes 8,62 €

m2E5113S91 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat mixt de
formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, de 10 cm de gruix

P- 34  €6,71

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €1,74300
Altres conceptes 4,97 €

m2E52211MN Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 25 peces/m2,
com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8

P- 35  €47,87

B52211M0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 25
peces/m2, com a màxim

 €19,16250

Altres conceptes 28,71 €

uE535CACB Subministrament i muntatge d'obertura corredissa per a sostre, metàl·lica
formada per estructura d'acer galvanitzat i plafons de panell sandwich de
color marró, d'una fulla corredissa sobre guies, dimensions 450x450 cm, amb
laterals amb reixeta ventilada, i protecció contra caigudes formada per un
mallat d'acer inoxidable de diàmetre 10 de 20x30 recolzat sobre les biguetes
per descàrrega de biomassa, d'obertura manual i tancament amb pany. Fins i
tot part proporcional de suports pera guies, anivellament, topalls, manetes,
candau per a tancament amb clau i elements auxiliars.
Totalment muntada i provada.

P- 36  €3.810,15

Sense descomposició 3.810,15 €

m2E5Z15M20 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat
500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

P- 37  €20,16

Altres conceptes 20,16 €

mE5ZA5A4A Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color gris i 4
peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8

P- 38  €24,20

B5ZA23J1 Peça per a carener, de morter de ciment de secció corba, de color gris i 4
peces/m

 €11,58720

Altres conceptes 12,61 €

m2E69227VE Col·locació de ventil·lació de morter de ciment gris per a ventil·lació, de
400x200x40 mm, col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de
paleta, calç i sorra 1:1:7

P- 39  €64,83

B0EA1447 Reixa de ventil·lació de morter de ciment, per a gelosia, de 400x200x40 mm,
de cara vista, de color gris

 €22,04475

Altres conceptes 42,79 €
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m2E711AEJ5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402
de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 40  €21,57

B711S0N0 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 48-FP
amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

 €7,85400

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €0,27900
Altres conceptes 13,44 €

m2E7B11190 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a
100 g/m2, col·locat sense adherir

P- 41  €2,97

B7B11190 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 90
a 100 g/m2

 €1,17700

Altres conceptes 1,79 €

mE7J5C5D0 Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm,
col·locat a l'interior del junt

P- 42  €18,82

B7J205D0 Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm  €6,34200
Altres conceptes 12,48 €

m2E81126B3 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, esquitxat

P- 43  €29,51

Altres conceptes 29,51 €

m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 44  €8,90

B89ZPE00 Pintura plàstica, per a exteriors  €3,04592
Altres conceptes 5,85 €

m2EA1SIST Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja.
Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i
25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils
tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part
proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part
exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la
sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb
els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de
la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per
inhalació de CO.

P- 45  €27,58

MT20KP39512 Planxa d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor.  €9,42000
MT29TMA120 Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.  €0,24000
MT29TMA130 Tac llarg, de plàstic, per a paret.  €0,06000
MT29TMA030B Tauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment, de 19 mm

d'espessor, per a revestiment de paraments verticals interiors.
 €5,34450

Altres conceptes 12,52 €

uECO600350 Colze de 90º 350/400 Inox 316L/304 per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 400 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament. Material interior en acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L), i exterior en acer inoxidable 1.4301 (AISI
304). Aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
instal·lat.

P- 46  €191,40

BEY411A0350 P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=400mm  €8,70000
ECO600350X Colze 90º 350/400 Inox 316L/304  €165,00000

Altres conceptes 17,70 €

uED517QVM Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm
de diàmetreacer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )

P- 47  €49,56
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,04154

BD517QVM Bonera sense sifó de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm
de diàmetreacer inoxidable AISI 304

 €26,54000

Altres conceptes 21,98 €

mED7FR112 Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub fins a 30 cm per sobre del tub

P- 48  €38,79

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €10,77258
BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €5,56800

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €2,18130
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,10000

Altres conceptes 20,17 €

uEE2BJ5E0HK33 Subministrament i instal·lació caldera automàtica per a la combustió
d'estelles tipus Hargassner HK-330 o equivalent, de 330kW amb sistema de
remenament i alimentació d'estella RA500.
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 99 a 330kW, amb
cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 2065x1150x1970 mm, aïllament
interior, amb cremador de graella giratòria mòbil, recollidor automàtic de
cendres, neteja automàtica de bescanviadors per mitjà del moviment vertical
dels turbuladors, sistema d'alimentació automàtica amb vis sense fi
d'inoxidable, càmara de combustió revestida amb refractari, encesa
automàtica, regulació d'aire primari i secundari, extractor de tir forçat de fums
regulat per variador de freqüència, regulació per sonda lambda, sensor de
depresió a la cambra de combustió, descendratge automàtic fins a dipòsit de
cendres i sistema de control lambda Hatronic o similar per a regular
l'emplenat de dipòsit d'inèrcia. 
Sistema d'alimentació i remenament de l'estella, tipus HARGASSNER RA500
o similar, format per ballestes de 5000mm de diàmetre, amb canal obert per a
vis sense fi de geometria variable, 1,2m de canal tancat d'alimentació fins a
sistema antiretorn de flama, sonda de temperatura en el canal tancat, motor
amb commutació automàtica del sentit de gir per a evitar encallades d'estella.

Sistema de vàlvula rotativa de 2 cambres en forma de z per a l'antiretorn de
flama, sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal
flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, limitador tèrmic de seguretat,
tarat a 95°C, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la
combustió.
Inclou sondes de temperatura per al control del dipòsit d'inèrcia.
Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Replanteig i execució del desguàs. Posada en
marxa i formació dels usuaris. Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

P- 49  €93.794,76

RA500-180-F Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació d'estelles/pellets tipus
Hargassner ECO-RA amb ballestes flexibles i sense fi per a sitja de diàmetre
500cm, per a caldera de biomassa. Compost per extractor rotatiu per a
estelles, format per disc rotatori, de 5 m de diàmetre, amb lamel·les, motor
per a alimentació trifàsica a 400 V, transportador helicoïdal sense fi de 2 m
de longitud i 2,6 m de transportador helicoïdal sense fi tancat, amb xapa
d'acer en ´´U´´. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig.
Connexionat dels elements a la xarxa. Criteri d'amidament de projecte:
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

 €11.245,00000

Altres conceptes 82.549,76 €
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uEE41B1B2 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 50  €406,22

BE41B1B2 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €280,16000

BEW4S2B1 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 425 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

 €12,10440

BEY411B0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 425 mm de diàmetre exterior

 €23,75000

Altres conceptes 90,21 €

uEE41B1D2 Subministrament i muntatge mòdul recte de 960mm per a la formació de
xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre
exterior tipus Dinak DP o similar. Estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

P- 51  €351,18

BE41B1D2 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de
diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €233,84000

BEW4S2D1 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 525 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

 €9,74490

BEY411D0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 525 mm de diàmetre exterior

 €17,39000

Altres conceptes 90,21 €

uEE41B2B2 Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 52  €254,04

BE41B2B2 Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €140,08000

BEY411B0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 425 mm de diàmetre exterior

 €23,75000

Altres conceptes 90,21 €

uEE41BEB2 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm
de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 53  €231,35

BE41BEB2 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm
de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €162,50000

BEY411B0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 425 mm de diàmetre exterior

 €23,75000

Altres conceptes 45,10 €
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uEE41BFB2 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 54  €529,67

BE41BFB2 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia
individual, de 350 mm de diàmetre nominal i 425 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €460,82000

BEY411B0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 425 mm de diàmetre exterior

 €23,75000

Altres conceptes 45,10 €

uEE41BKD2 Subministrament i muntatge estabilitzador de tir per a la formació de
xemeneia individual, de 450 mm de diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre
exterior tipus Dinak DP o simiar. Estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.

P- 55  €403,14

BE41BKD2 Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de
diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €340,65000

BEY411D0 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 525 mm de diàmetre exterior

 €17,39000

Altres conceptes 45,10 €

uEE41JGB9 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 56  €89,51

BE41JGB9 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 350 de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

 €66,96000

Altres conceptes 22,55 €

uEE41JRB9 Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 350 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locada

P- 57  €110,84

BE41JRB9 Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 350 de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

 €88,29000

Altres conceptes 22,55 €

uEEU11113 Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 58  €18,53

BEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

 €6,85000

Altres conceptes 11,68 €

uEEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

P- 59  €22,30

BEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm
de rosca d'1/4' de D

 €14,29000

Altres conceptes 8,01 €

uEEUE16T2 Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior de plàstic, de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

P- 60  €5.085,24
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BEUE16T2 Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i
revestiment exterior de plàstic, de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de
temperatura màxima

 €4.757,71000

Altres conceptes 327,53 €

mEF42357B Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 61  €10,39

B0A7A500 Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre
interior

 €0,31000

BF423570 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312

 €2,85600

BFW41A10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €2,00700

Altres conceptes 5,22 €

mEF4239CB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 62  €30,05

B0A7B900 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior  €1,33600
BF4239C0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54

mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312

 €11,85240

BFW41H10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €8,52000

Altres conceptes 8,34 €

mEF4239EA Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix
de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment amb abraçadores a paret o
suporteria a sostre. Inclou també aïllament de 30mm i part proporcional de
racoreria, Ts, colzes, maniguets i demés accessoris per al correcte
funcionament de la instal·lació. Totalment muntat i provat.

P- 63  €35,71

B0A7B900 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior  €1,00200
BF4239E0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54

mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

 €12,46440

BFW41H10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €4,26000

EFQ32CEK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

 €11,42671

Altres conceptes 6,56 €

mEF423BFB Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 64  €73,14

B0A7BB00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior  €1,49200
BF423BF0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de

76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

 €24,08220

BFW41J10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

 €32,66400

Altres conceptes 14,90 €
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mEFA2BI90X Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua
calenta de climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB INDIVIDUAL interior DN 90 mm de PEX-a /SDR11/
PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de
colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent
Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i
resistència UV de 225 mm de diàmetre.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació,
fixació de canonades, identificació i accessoris varis. Realització de proves de
servei. 

P- 65  €103,52

BDGZB320 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè

 €0,15000

Altres conceptes 103,37 €

uEFM28930 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

P- 66  €56,04

BFM28930 ################  €26,24000
Altres conceptes 29,80 €

mEFQ32CEK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 67  €11,43

BFQ32CEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

 €5,64060

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,12500

Altres conceptes 5,66 €

mEFQ33CEK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 68  €9,72

BFQ33CEA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000

 €3,93720

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,12500

Altres conceptes 5,66 €

mEFQ33CJK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 69  €15,83

BFQ33CJA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €9,14940

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,12500

Altres conceptes 6,56 €

mEG21291H Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

P- 70  €5,13
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BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €2,08080

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,17000
Altres conceptes 2,88 €

mEG22RE1K Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 71  €2,58

BG22RE10 Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €1,22400

Altres conceptes 1,36 €

uEG8PLX_1 Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb
LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant
APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels
usuaris, posada en funcionament i altres elements necessaris per al correcte
funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i
plànols.

P- 72  €2.645,81

MAT_LX_1 Material per a sistema de control dins armari per a sala de calderes de
l'escola d´adults amb Loxone, o equivalent. Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
4 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat interior del quadre i alimentació del mateix. 

 €1.362,13000

Altres conceptes 1.283,68 €

uEG8PLX_2 Subministrament i instal·lació de sistema de control per a xarxa de calor amb
LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema remot mitjançant
APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels
usuaris, posada en funcionament i altres elements necessaris per al correcte
funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i
plànols.

P- 73  €2.645,81

Altres conceptes 2.645,81 €

uEG8PLX_3 Subministrament i instal·lació de sistema de control per sala de calderes del
Pavelló amb LOXONE dins armari polièster IP65. Connexió amb sistema
remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone. 
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels
usuaris, posada en funcionament i altres elements necessaris per al correcte
funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i
plànols.
Inclou el control del sistema solar tèrmic com a recolzament per l'ACS.

P- 74  €3.143,94

MAT_LX_3 Material per a sistema de control dins armari per a sala de calderes del
Pavelló amb Loxone, o equivalent. Inclou el següent material: 
1 - Quadre elèctric i proteccions
1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - 1-Wire Extension
8 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - Relay Extension
1- DI Extension
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension
Material per a cablejat interior del quadre i alimentació del mateix. 

 €1.615,78000

Altres conceptes 1.528,16 €
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uEG8PLX_S Loxone sala de calderes de biomassa. Inclou material i instal.lació del quadre
de control.

P- 75  €4.899,77

MAT_LX Material per a quadre de control de sala de calderes de biomassa amb
Loxone 

1 - Font alimentació 24V 4.2A
1 - Miniserver
1 - Wire Extension
5 - Sondes temperatura 1-Wire amb baina
1 - AO Extension
1 - Modbus Extension

Material per a cablejat interior del quadre i alimentació del mateix.

 €1.967,67000

EG144H02 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
divuit mòduls i muntada superficialment

 €50,49875

Altres conceptes 2.881,60 €

uEJ62U010 Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12
kg, instal·lat

P- 76  €506,41

BJ62U010 Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12
kilos

 €476,61000

Altres conceptes 29,80 €

uEJACA180 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 180 kW, amb temperatures primari: 80-60ºC i secundari:
55-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 o similar. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format
per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de
elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 77  €2.693,82

BEU52955 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120 °C

 €19,10000

BK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G

 €19,42000

EJACA150X Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-39 180kW. Inclou
transport.

 €2.488,84000

Altres conceptes 166,46 €

uEJACX140 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 140 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari:
60-75ºC, tipus ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-27 plaques o similar. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament
format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou trasnport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 78  €2.747,20

FHUXHJ27 Bescanviador de plaques ArsopiFH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 plaques
144kW

 €2.346,93000

EEU52955 Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat i probat.

 €108,45372

GK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i
probat.

 €125,35252

Altres conceptes 166,46 €
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uEJACX250 Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 240 kW, amb temperatures primari: 80-60ºC i secundari:
55-75ºC, tipus Arsopi FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 plaques o similar. Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament
format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport
del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 79  €2.977,43

BEU52955 Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120 °C

 €19,10000

BK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G

 €19,42000

EJACA220X Bescanviador de plaques  FH-UX.10.5-S3N0-HJ-RB-51 Arsopi 240kW  €2.772,45000
Altres conceptes 166,46 €

uEM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat
superficialment

P- 80  €32,21

BM111520 Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície

 €17,49000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,42000
Altres conceptes 14,30 €

uEM121206 Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i
muntada a la paret

P- 81  €256,21

BM121200 Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma

 €183,94000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,76000
Altres conceptes 71,51 €

uEM131222 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

P- 82  €67,04

BM131222 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

 €52,04000

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,70000
Altres conceptes 14,30 €

uEM141202 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 83  €142,99

BM141202 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

 €128,34000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,35000
Altres conceptes 14,30 €

uEMSB31P2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

P- 84  €14,76

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,44000
BMSB31P0 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de

210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4

 €4,70000

Altres conceptes 9,62 €
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uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

P- 85  €14,76

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,44000
BMSBCDP0 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,

de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4

 €4,70000

Altres conceptes 9,62 €

uEN317727 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

P- 86  €29,04

BN317720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

 €14,14000

Altres conceptes 14,90 €

uEN319727 Subministrament i col·locació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment.

P- 87  €51,86

BN319720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €33,98000

Altres conceptes 17,88 €

uEN31A727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

P- 88  €83,27

BN31A720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

 €63,61000

Altres conceptes 19,66 €

uEN3L3B77 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuador elèctric,
per a encolar, de 2 vies, DN 65 ( per a tub de 75 mm de diàmetre ), de 10 bar
de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de
tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
motorreductor de 3 posicions, regulable, encolada, muntada superficialment

P- 89  €621,71

BN3L3B70 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuador elèctric,
per a encolar, de 2 vies, DN 65 ( per a tub de 75 mm de diàmetre ), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament
de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per motorreductor de 3 posicions, regulable

 €597,87000

Altres conceptes 23,84 €

uEN783HP Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal
constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l'
actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual
amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb
opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una
potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a
6.500l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE
amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

P- 90  €621,13

BNSSM83HPR1X Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h -
39,63 gpm. 

 €536,90000

BQF3383IHVX Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 83
Dn40 i DN 50. Pettinaroli

 €66,35000

Altres conceptes 17,88 €
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uEN783L1 Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h - 26,42 gpm que garanteix el cabal
constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l'
actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual
amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un
diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb
opció d'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una
potència térmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per
acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és
accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a
3.450l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE
amb tancament velcro. Totalment muntada i provada.

P- 91  €997,12

ACTUADOR VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus
83H

 €431,09000

BNSSM83LPRX Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 83 - 1 1/4´´ 6.000 l/h -
26,42 gpm. 

 €481,80000

BQF3383IHVX Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 83
Dn40 i DN 50. Pettinaroli

 €66,35000

Altres conceptes 17,88 €

uEN713B45 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80
mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

P- 92  €1.239,40

BN713B45 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80
mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

 €1.173,85000

Altres conceptes 65,55 €

uEN8114D7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de
8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 93  €70,67

BN8114D0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal,
de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €51,01000

Altres conceptes 19,66 €

uEN811597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 94  €31,94

BN811590 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

 €17,04000

Altres conceptes 14,90 €

uEN8115B7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

P- 95  €52,48

BN8115B0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

 €34,60000

Altres conceptes 17,88 €

uEN911167 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment

P- 96  €136,89

BN911160 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt

 €124,97000

Altres conceptes 11,92 €
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uEN911177 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment

P- 97  €177,17

BN911170 Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt

 €162,27000

Altres conceptes 14,90 €

uENE17304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 98  €30,56

BNE17300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €15,66000

Altres conceptes 14,90 €

uENE19304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 99  €46,50

BNE19300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

 €28,62000

Altres conceptes 17,88 €

uENE1A304 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

P- 100  €71,28

BNE1A300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre

 €51,62000

Altres conceptes 19,66 €

uENFBU010 Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada

P- 101  €37,13

BNFBU010 Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada

 €22,23000

Altres conceptes 14,90 €

uENL1HK300 Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de temperatura de retorn
per a calderes ECO-HK 250-330 o equivalent. Inclou 2 bombes de càrrega
de el dipòsit d'inèrcia o de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies amb
accionador i claus de tall. El seu muntatge directament sobre el cos de la
caldera simplifica la instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de la
bomba per a la caldera. 

P- 102  €4.243,59

RAGECO330 Subministrament i instal·lació de sistema d'elevació de temperatura de
retorn per a calderes ECO-HK 250-330. Inclou 2 bombes de càrrega de el
dipòsit d'inèrcia o de l'agulla hirdraulica, 2 vàlvula de 3 vies amb accionador i
claus de tall. El seu muntatge directament sobre el cos de la caldera
simplifica la instal·lació i garanteix el correcte dimensionament de la bomba
per a la caldera. En cas de funcionament amb una única bomba per fallada
de la segona la caldera és capaç de treballar de seguir treballant a un màxim
de 230 kW.

 €4.231,85000

Altres conceptes 11,74 €

uENL2TP50 Bomba línia rotor sec simple embridada DN=50MM PN=16bar 2900rpm tipus
TPE-50-240 de Grundfos o equivalent

P- 103  €3.699,00

Sense descomposició 3.699,00 €

mEP434610 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 104  €1,59
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BP434610 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

 €0,69300

Altres conceptes 0,90 €

mEP434650 Subministrament i col·locació cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

P- 105  €1,90

BP434650 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

 €1,00800

Altres conceptes 0,89 €

uEP7E3A4G Router 4G i 4 ports 10/100/1000 MbpsP- 106  €204,98

BP7E3A4GX Router 4G i 4 ports 10/100/1000 Mbps  €173,00000
EP43D431 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de

0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat
 €21,29544

Altres conceptes 10,68 €

uEY031000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 107  €8,92

Altres conceptes 8,92 €

m2F2168631 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 108  €1,93

Altres conceptes 1,93 €

m2F2168943 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 109  €19,80

Altres conceptes 19,80 €

mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 110  €4,94

Altres conceptes 4,94 €

m2F2194AE5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 111  €13,10

Altres conceptes 13,10 €

m2F2194XA5 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 112  €7,52

Altres conceptes 7,52 €

mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

P- 113  €5,44

Altres conceptes 5,44 €

mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 114  €9,07

Altres conceptes 9,07 €
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m3F9265H11 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

P- 115  €96,19

B064300B Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €79,12800

Altres conceptes 17,06 €

mFD5A4431 Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm,
amb tub de PVC per a drenatges de 90 mm de diàmetre, en forma de volta i
de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de
grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

P- 116  €24,21

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €17,33394
BD5A1900 Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 90 mm de diàmetre  €2,35200

Altres conceptes 4,52 €

uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 117  €110,11

B0111000 Aigua  €0,00175
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,43878

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €10,55901

Altres conceptes 99,11 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 118  €44,14

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,20441

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €24,02000

Altres conceptes 19,92 €

m2G21J3123 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 119  €7,41

Altres conceptes 7,41 €

uG21Z1000 Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a
formació de passamurs

P- 120  €3.200,03

Altres conceptes 3.200,03 €

m3G2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 121  €19,95

Altres conceptes 19,95 €

m3G2265122 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant
petit, i essent necessària la dessecació

P- 122  €21,29

B03D5000 Terra adequada  €7,59600
Altres conceptes 13,69 €

m3G228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 123  €24,99
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Altres conceptes 24,99 €

m3G9GL1737 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

P- 124  €119,43

B06L311B Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

 €95,15100

B9GZ1210 Pols de quars color gris  €4,28874
Altres conceptes 19,99 €

tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 125  €73,53

B9H11751 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític

 €69,19000

Altres conceptes 4,34 €

uGK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i
probat.

P- 126  €31,34

BK25A230 Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G

 €19,42000

Altres conceptes 11,92 €

uGM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 127  €54,52

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €42,26000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,34000
Altres conceptes 11,92 €

uH20090CON Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB INDIVIDUAL interior DN
90 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus
TERRENDIS. Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de
protecció de l'aïllament.

P- 128  €1.651,33

DECD20090 Tap de protecció INDIVIDUAL 200/90  €11,02000
FP3 Punt fixe 3´´ mascle/femella  €381,78000
RB3_2.5 Reducció mascle/femella 3´´ a 21/2´´  €137,40000
SIS225 Kit aïllament unió recte per diàmetre 225mm  €335,32000
T2.5X Te 2 1/2´´ rosca femella/femella/femella  €174,72000

Altres conceptes 611,09 €

uH22563ACC Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63
mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus
TERRENDIS. Conformats pels ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de
protecció de l'aïllament.

P- 129  €863,35

DECD22563 Tap de protecció DOBLE 225/2x63  €15,72000
FP2.5 Punt fixe 2´´ mascle/femella  €152,48000
HC632M PE-X racor mascle per a calefacció/refrigeració 63/5.8 - 2'' M  €288,40000
SIS225 Kit aïllament unió recte per diàmetre 225mm  €335,32000
TP2 Te 2´´ rosca femella/femella/femella  €69,86000

Altres conceptes 1,57 €
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uH22563UNI Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63
mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a
temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus
TERRENDIS. 
Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps retràctils canonada doble
diàmetre 225mm, kit d'aïllament en acoblaments rectes diàmetre 225mm.

P- 130  €1.143,17

SEC225 Tap retràctil canonada doble diàmtre 225mm  €196,80000
SIS225 Kit aïllament unió recte per diàmetre 225mm  €167,66000

Altres conceptes 778,71 €

mHD22563 Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua
calenta de climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632;
formada per un TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6,
barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de
colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb
aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent
Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i
resistència UV de 225 mm de diàmetre. Inclou ràcors mascle per a connexió
roscada de llautó.

Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació,
fixació de canonades, senyalització i accessoris varis. Realització de proves
de servei. 

P- 131  €92,31

BDGZB320 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm
d'amplària, de polietilè

 €0,15000

Altres conceptes 92,16 €

m²HYA010 Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix,
pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus,
descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques
auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.

P- 132  €6,94

MT08AAA010A Aigua.  €0,00870
MT09MIF010IA Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu

hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

 €0,68875

MT09PYE010B Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.  €1,18335
Altres conceptes 5,06 €

uICO010F PasamursP- 133  €68,36

MT20CMN310G Pasamurs  €47,00000
Altres conceptes 21,36 €

uINERTITZAT Partida per la intertizació i anul.lació del dipòsit de gasoil existent. Inclou:

- Treballs previs de preparació. Comprovació LIE.
- Desgasificació del dipòsit i comprovació mitjançant el sistema de lectura
explosímetre.
- Emplenat amb material inert com espuma o formigó.
- Gestió de residus en l'inertització.
- Memòria d'inertització i certificats tramitats en industria.
- Certificat desgasificació emès pe una OCA

P- 134  €3.286,51

Sense descomposició 3.286,51 €

uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

P- 135  €322,18

BV21JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

 €322,18000

Altres conceptes 0,00 €
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m2K2157A1A Desmuntatge de plaques conformades de coberta de planxa d'acer amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 136  €12,42

Altres conceptes 12,42 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 137  €12,95

Altres conceptes 12,95 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 138  €5,96

Altres conceptes 5,96 €

mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o
15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 139  €2,94

Altres conceptes 2,94 €

mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o
25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 140  €3,53

Altres conceptes 3,53 €

uK21Q7011 Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 141  €1,81

Altres conceptes 1,81 €

mK6A1HMA2 Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,8 m amb malla
amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

P- 142  €62,05

B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  €1,46940
B6A1HMA0 Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,8 m amb malla

amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat

 €26,33000

Altres conceptes 34,25 €

uKY03U005 Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret
de maó massís o pedra, amb mitjans manuals

P- 143  €36,25

Altres conceptes 36,25 €

uL21K2A1X Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 1000
l de capacitat, com a màxim, muntat superficialment o desenterrat
prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

P- 144  €125,84

Sense descomposició 125,84 €

uL21K2BB1 Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a
màxim, muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de
les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou el repicat de la bancada de formigó existent.

P- 145  €69,10

Altres conceptes 69,10 €
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uL21QU200 Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics
i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

P- 146  €104,12

Altres conceptes 104,12 €

uMAGNA12540 Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40. Bomba acceleradora electrònica amb
rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

P- 147  €694,52

MAGNA12540X Bomba GRUNFOS MAGNA 1 25-40  €585,60000
Altres conceptes 108,92 €

uMAGNA12580 Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-80. Bomba acceleradora electrònica amb
rotor inundat de pressió màxima 10 bar, de preu alt, muntada entre tubs.

P- 148  €901,52

MAGNA12580X Bomba GRUNFOS MAGNA 1 25-80  €792,60000
Altres conceptes 108,92 €

uNODECON1 Node en T 3´´ per a canonades 63-90-63 amb acessoris tipus Terrendis.
Conformat pel següent material:
- Te de 3 ´´
- Reducció mascle/femella de 2 ´´ a 1 1/2´´

Els accessoris tenen les següents característiques:
• Accessoris per a canonada PEX segons la norma ISO 15.875-3  
• Tubs: PEX (PEAD) SDR 11 o PEX SDR 7.4
•  Classe de pressió: SDR 11 / PN 6 o SDR 7.4 / PN 10 o SDR 11 / PN 16
• Totes les parts que entren en contacte amb l'aigua compleixen la norma
sobre l'aigua potable DWD98 / 83 / EC
• Femelles i cargols de subjecció: AISI 316
• Rosca: cònica ISO 7-1 (NPT sob comanda)
• Resistent a la dezincificación
• Sense anell

Totalment muntat i comprovació de l'estanquitat de les unions
roscades.Inclou aïllament

P- 149  €704,75

RB2X1.5 Reducció mascle/femella 2´´ a 1 1/2´´  €96,40000
TIK225 Kit aïllament en T 225mm  €314,89000
TP3 Te 3´´ rosca femella/femella/femella  €269,98000

Altres conceptes 23,48 €

m2P45C7-LNHO Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

P- 150  €117,73

Altres conceptes 117,73 €

mP5ZJ2-HL03 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

P- 151  €19,77

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €1,08000
B0CHT76K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix,

60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló
exterior

 €4,81950

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,43025

Altres conceptes 13,44 €

mPASSIT Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix
d'espessor per al perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la
fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. 

P- 152  €11,26
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PAS20MMX Passamà de 200mm d'amplada i 3mm de gruix  €8,20000
Altres conceptes 3,06 €

uPBAM-HXU7 Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre
paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells
angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 153  €606,98

BBA0-HOPP Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols  €22,65000
BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €52,20000
BBA1M100 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials

retrorreflectants en sec
 €22,08000

Altres conceptes 510,05 €

uPE4A-8C7M Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de
diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 154  €237,00

BE46-1ZH9 Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 450 mm de
diàmetre nominal i 525 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

 €135,27000

BEY0-1ZLD Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular
metàl·lica, de 525 mm de diàmetre exterior

 €21,47000

Altres conceptes 80,26 €

uPLUVIAL Partida per al desplaçament del col.lector de recollida d'aigues pluvials
existents a Escola adults. Formada per:

Localització del servei
Obertura de rases
Treballs d'instal.lació i reposició de canonades
Tancaments de rases i construcció d'arquetes

Totalment muntat.

P- 155  €3.528,35

Sense descomposició 3.528,35 €

uPRESFL0150 Pressostat per a detecció de baixa pressió d'aiguaP- 156  €53,46

PRESFL0150X Pressostat  €45,00000
Altres conceptes 8,46 €

mPY05-5CIV Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada
amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

P- 157  €9,47

B011-05ME Aigua  €0,00312
B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,00525
B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,39390

Altres conceptes 9,07 €

uQUAL Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels
circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, i demés proves
requerides pel RITE i REBT.

P- 158  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uREP_SSAF Reparació serveis afectats soterrats existents. Inclou mà d'obra i material per
la reposició del servei afectat.

P- 159  €584,50

MAT Material de reposició de servei soterrat  €300,00000
G2225221 ################  €9,78093
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G2265122 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant
petit, i essent necessària la dessecació

 €7,45135

G2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

 €13,33795

PZ15-HXSZ Sortida d'equip d'emergència format per dos operaris amb actuació o sense  €186,40000
Altres conceptes 67,53 €

uSEDCOMPT10 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic
Sedical SUPERSTATIC 440 2´´ 10 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense

parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes.
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 160  €944,67

SED47717 Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.

 €65,70000

SED48914 Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

 €102,85000

SEDCOMPT10X Comptador calories SuperStatic 440 10m3/h
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense

parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
10 m3/h amb connexió roscada 2´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 300mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les
sondes.

 €753,00000

Altres conceptes 23,12 €
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uSEDCOMPT15 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic
Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440 DN50 15,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts
mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 15,0
m3/h amb connexió DN50, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 161  €1.031,53

SED47717 Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.

 €65,70000

SED48914 Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

 €102,85000

Altres conceptes 862,98 €

uSEDCOMPT6 Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic
Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h.
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts
mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 6,0
m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes
- Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de
gestió o adquisició de dades.
- Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a
capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de
tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.
Totalment muntat i probat. 

P- 162  €770,65

SED47717 Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió
secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació.

 €65,70000

SED48914 Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal
electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o
adquisició de dades.

 €102,85000
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SEDCOMPT6X SUPERSTATIC 440 1-1/4´´ 6,0 m3/h Comptador d'energia tèrmica
hidrodinàmic Sedical model 440R502. 
- Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense

parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h amb connexió roscada 1-1/4´´, fabricat en llautó. 

- El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i
multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC
1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i
dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars.
 - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. 
 - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). 
 - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. 
 - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. 
 - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. 

- Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal
homologat 100:1 del cabal nominal. 
- Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades

amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les
sondes.

 €580,70000

Altres conceptes 21,40 €

uSEGISAL Actuacions de Seguretat i Salut per a la correcta execusió de l'obra. Inclou
redacció pla de seguretat i salut, part proporcional d'Equips de protecció
individual i col·lectiva, senyalització i delimitació de les zones de treball i resta
d'actuacions necessaries per al correcte desenvolupament de l'obra.

P- 163  €7.228,26

Sense descomposició 7.228,26 €

uVEXP600 Vas d'expansió de 600lP- 164  €666,43

BEU6-600 Dipòsit d'expansió de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1''

 €634,97000

Altres conceptes 31,46 €




