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1. INTRODUCCIÓ 
 
Es redacta el present projecte executiu de la instalꞏlació d’una caldera de biomassa que alimenti 
la Residència d’Avis Sant Roc, per tal de proporcionar un sistema de calefacció que permeti 
mantenir el compromís de l’administració pública de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, i 
que permeti reduir el consum energètic, ja que actualment l’edifici compta amb dues calderes de 
gas.  
 
Per al dimensionament de la caldera de biomassa s’ha tingut en compte que la instalꞏlació serà 
ampliada en un futur, per a alimentar tant el CAP de Bellver com la futura ampliació de la 
Residència, mitjançant un sistema de district heating. 
 
1.1. Objecte 
 
L’objectiu del document és la definició de les condicions tècniques i econòmiques per a la 
instalꞏlació d’una caldera de biomassa als edificis que la Residència d’Avis Sant Roc, que 
proporcioni energia tèrmica per abastir la instalꞏlació de calefacció i d’aigua calenta sanitària. 
 
1.2. Dades bàsiques 
 
Les dades professionals legalment establertes de la empresa peticionària d’aquest document 
són les següents: 
 

Nom o Raó Social: AJUNTAMENT BELLVER DE CERDANYA 
NIF:  P-2506000-E 
Adreça: Plaça Major 12 
 25720 Bellver de Cerdanya 
 

Responsable:   Cesc Mas Vidal 
Telèfon:    973 510 016 
Correu electrònic:  mas@bellver.org 
 

1.3. Autor del projecte 
 
Les dades professionals legalment establertes del tècnic autor del present document són les 
següents: 
 

Nom:  DAVID GARCIA ESCOLÀ 
Titulacions: Enginyer Tècnic Industrial 
Colꞏlegi Professional: Colꞏlegi Enginyers Tècnics Industrials de Lleida 
Nº Colꞏlegiat: 19.320 - L 
Adreça: Carrer Capelles, nº1 - TREMP (25.620) 
 Avinguda Alcalde Areny, nº6 - LLEIDA (25.003) 
Telèfon: 973 654 760 
Correu electrònic: info@dgenginyeria.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Contingut i abast 
 
Aquest projecte aporta el contingut necessari per a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de la 
instalꞏlació d’una caldera de biomassa que substitueixi l’actual caldera de gas, així com l’ús de 
les bombes de calor i estufes elèctriques, a l’hivern. 
 
El projecte està redactat per a garantir la seguretat de les persones i les instalꞏlacions en la seva 
execució, acollint-se a la normativa vigent. 
S’analitzen tots els elements de l’actual instalꞏlació de calefacció, el seu ús, dimensionat i 
rendiment, així com les necessitats tèrmiques reals de l’edifici, atenent a les seves 
característiques constructives, ús i emplaçament, mitjançant els plànols pertinents. 
 
Es determinen la tipologia i característiques de caldera i biomassa a emprar, l’obra civil a dur a 
terme, l’emplaçament i característiques de la nova sala de calderes i l’adequació de la instalꞏlació 
de calefacció actual per tal de corregir possibles defectes i que el conjunt treballi correctament. 
 
Concretament s’inclou: 
 

- Informació relativa a les instalꞏlacions actuals de producció de calor i aigua calenta 
sanitària. 

 

- Emplaçament de l’edifici i les instalꞏlacions actuals i projectades. 
 

- Característiques tècniques de la caldera de biomassa a emprar, tipus de combustible, 
tipus de sitja, descripció dels elements principals i auxiliars de la instalꞏlació. 

 

- Obra civil a realitzar. 
 

- Plànols dels edificis, detalls dels locals tècnics existents i projectats, esquemes de 
principi de la instalꞏlació actual i la projectada amb caldera de biomassa. 

 

- Millores necessàries en la instalꞏlació de calefacció. 
 
2. DADES PRÈVIES 
 
2.1. Emplaçament 
 
L’emplaçament en el qual es vol realitzar la instalꞏlació de biomassa anteriorment esmentada és: 
 

Emplaçament instalꞏlació: RESIDÈNCIA SANT ROC 
 Carrer Prat de la Riba 6 
 25720 Bellver de Cerdanya 
Coordenades UTM: X: 399423.34 m     Y: 4691644.70 m 
Referència Cadastral: 9619202CG9991N 
Ús principal:    Ús sanitari assistencial 

 
2.2. Justificació de la normativa urbanística 
 
D’acord amb la Normativa Urbanística de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, la instalꞏlació de 
biomassa s’emplaçarà en un local edificat definit com a: 
 

Classificació de sòl: SU – Sòl Urbà 
Qualificació del sòl:   4b – Casc antic en alineació de vial: Tipologia 

d’edificació rural Cerdanya. 
 
 



Tal i com es defineix en el Document Unitari de les Normes Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, Article 94 Usos: 
 
“Es permet la vivenda unifamiliar, plurifamiliar, comerç, hotels, tallers artesans, usos agrícoles, 

recreatius, serveis públics o privats, oficines i ramader.” 
 
2.3. Característiques de l’edifici 
 

Les característiques de l’edifici objecte d’aquest document: 
 

Superfície construïda 2.042,48 m2 
Superfície útil 1.856,80 m2 
Any de construcció 1.987 
Nº de plantes 4 
Ús actual Sanitari-assistencial 
Sala de calderes Ubicada dins dels edificis corresponents 
 

2.4. Característiques de les instalꞏlacions existents 
 

A l’edifici que comprèn la Residència d’Avis es disposa d’una sala on es troben dues calderes de 
gas que alimenten els corresponents emissors tèrmics. Dins d’aquesta espai tampoc es disposa 
d’espai suficient per a instalꞏlar una caldera de biomassa, ni per a instalꞏlar una sitja, a banda, 
aquesta zona quedarà afectada per la futura ampliació de la residència, per tant es descarta 
totalment com a ubicació per a la instalꞏlació de biomassa.  
 

Actualment l’edifici del CAP disposa d’una sala de calderes que alberga una caldera de gas, que 
alimenta els Fan Coils distribuïts en els espais de les diferents plantes. Aquesta sala és insuficient 
per a acollir la caldera de biomassa amb la corresponent sitja d’emmagatzematge.  
 

Característiques de la instalꞏlació a l’edifici de la Residència Sant Roc: 
 

 Equip:   2 calderes 
 Combustible:   Gas 
 Marca / Model:  BAXIROCA / BIOS100F 
 Potència:  2x  100,00 kW 
 Rendiment:  97,2% 
 Tipus d’emissors: Radiadors tèrmics aigua calenta 
 

Característiques de la instalꞏlació a l’edifici del CAP: 
 

Equip:   1 caldera 
 Combustible:   Gas 
 Marca / Model:  FER / --- 
 Potència:  50 kW 
 Rendiment:  70 % 
 Tipus d’emissors: Fancoils  
 

Es poden apreciar amb més detall les instalꞏlacions actuals a les fotografies recollides a l’Annex 
Fotogràfic, i en el Plànols de l’Annex. 
2.5. Despesa energètica actual 
 
No s’ha disposat de les dades de consum dels edificis a calefactar. 
  



3. JUSTIFI CACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
A l’hora de dimensionar la caldera de Biomassa més adequada per a la instalꞏlació anteriorment 
citada, s’analitzen els següents paràmetres: 
 

a.- Càlcul de les càrregues tèrmiques de cadascuna de les estances dels edificis (CAP, 
Residència).  
b.- Potència de les calderes instalꞏlades.  

 
3.1. Càrregues tèrmiques 
 

La càrrega tèrmica calculada per a cada planta dels diferents edificis és la següent: 
 

Residència PB Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala d'Actes -Cinema 77,16 2,95 55 12.519,21 

Tallers - Biblio 26,45 2,95 55 4.291,51 

Vestidors Homes 16,21 2,95 55 2.630,07 

Vestidors Dones 16,21 2,95 55 2.630,07 

Càmera 1 8,72 2,95 40 1.028,96 

Càmera 2 8,72 2,95 40 1.028,96 

Cuina 56,78 2,95 45 7.537,55 

Gimnas / rehab 41,45 2,95 55 6.725,26 

Fisioteràpia 15,73 2,95 55 2.552,19 

Menjador personal 15,68 2,95 55 2.544,08 

Passadís 41,13 2,95 40 4.853,34 

Zona ascensor 17,33 2,95 40 2.044,94 

  341,57 50.386,15 
 

Residència P1 Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 61,28 3 55 10.111,20 

Habitació 1 18,36 3 55 3.029,40 

Bany 1 3,35 3 45 452,25 

Habitació 2 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 2 3,24 3 45 437,40 

Habitació 3 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 3 3,24 3 45 437,40 

Habitació 4 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 4 3,24 3 45 437,40 

Habitació 5 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 5 3,24 3 45 437,40 

Habitació 6 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 6 3,24 3 45 437,40 

Habitació 7 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 7 3,24 3 45 437,40 

Habitació 8 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 8 3,24 3 45 437,40 

Habitació 9 11,76 3 55 1.940,40 

Bany 9 3,96 3 45 534,60 



Habitació 10 11,76 3 55 1.940,40 

Bany 10 3,96 3 45 534,60 

Consulta 10,36 3 55 1.709,40 

Bany Assistit 5,4 3 45 729,00 

Direcció 8,75 3 55 1.443,75 

Comptabilitat 11,3 3 55 1.864,50 

Recepcio 10,79 3 55 1.780,35 

Traster 3,02 3 0 0,00 

Passadis 50,07 3 40 6.008,40 

Zona ascensor 18,5 3 40 2.220,00 

Vestibul entrada 5,1 3 45 688,50 

  360,22   54.518,85 
 

Residència P2 Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 61,28 2,7 55 9.100,08 

Habitació 1 18,36 2,7 55 2.726,46 

Bany 1 3,35 2,7 45 407,03 

Habitació 2 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 2 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 3 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 3 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 4 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 4 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 5 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 5 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 6 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 6 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 7 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 7 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 8 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 8 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 9 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 9 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 10 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 10 3,26 2,7 45 396,09 

Habitacio 11 11,76 2,7 55 1.746,36 

Bany 11 3,96 2,7 45 481,14 

Habitacio 12 11,76 2,7 55 1.746,36 

Bany 12 3,96 2,7 55 588,06 

Consulta 10,36 2,7 55 1.538,46 

Bany Assistit 5,4 2,7 45 656,10 

Magatzem 4,2 2,7 0 0,00 

Passadis 68,93 2,7 40 7.444,44 

  360,84     49.038,35 

 
 
 



Residència P-1 Reforma  

Espai Superfície (m2) 
Alçada     
(m) 

Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Cuina 25,13 2,5 55 3.455,38 

Rebost 8,25 2,5 0 0,00 

Càmara 9 2,5 0 0,00 

Roba neta 8,4 2,5 40 840,00 

Planxa 8,4 2,5 40 840,00 

Bugaderia 9 2,5 40 900,00 

Sala caldera 10,2 2,5 0 0,00 

Vestuaris 5,4 2,5 55 742,50 

Vestuaris 5,25 2,5 55 721,88 

Magatzem 5,25 2,5 0 0,00 

Roba bruta 5,25 2,5 40 525,00 

Passadis 42,45 2,5 40 4.245,00 

  141,98 12.269,75 

 

Residència PB Reforma  

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (W/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Hab malalts terminals 19,16 2,7 55 2.845,26 

Despatx mèdic 15,17 2,7 55 2.252,75 

Sala d'espera 22,03 2,7 55 3.271,46 

Despatx 1 9,73 2,7 55 1.444,91 

Despatx 2 9,65 2,7 55 1.433,03 

Serveis dones 10,97 2,7 45 1332,855 

Serveis homes 5,35 2,7 45 650,025 

habitacio 1 5,34 2,7 55 792,99 

bany 1 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 2 0,195 2,7 55 28,9575 

bany 2 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 3 1,95 2,7 55 289,575 

bany 3 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 4 1,95 2,7 55 289,575 

bany 4 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 5 1,95 2,7 55 289,575 

bany 5 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 6 9,06 2,7 55 1345,41 

habitacio 7 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 7 1,95 2,7 45 236,925 

habitacio 8 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 8 1,95 2,7 45 236,925 

habitacio 9 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 9 1,95 2,7 45 236,925 

famarciola  3,8 2,7 45 461,7 

Bany assistit 9,92 2,7 55 1473,12 

magatzem roba 8,25 2,7 0 0 

passadis 69,95 2,7 40 7554,6 

  75,74 35.743,48 



Residència P1 Reforma  

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (W/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Menjador sala 125,8 2,75 55 19.027,25 

habitacio 1 9,65 2,75 55 1.459,56 

bany 1 2,2 2,75 45 272,25 

habitacio 2 8,81 2,75 55 1.332,51 

bany 2 1,95 2,75 45 241,31 

habitacio 3 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 3 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 4 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 4 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 5 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 5 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 6 8,81 2,75 55 1332,5125 

Bany 6 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 7 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 7 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 8 9,06 2,75 55 1370,325 

habitacio 9 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 9 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 10 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 10 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 11 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 11 1,95 2,75 45 241,3125 

Parquing cadires 3,8 2,75 45 470,25 

Bany assistit 11,02 2,75 45 1363,725 

Farmacia 9,92 2,75 45 1227,6 

magatzem roba 7,26 2,75 0 0 

passadis 76,51 2,75 40 8416,1 

  352,06   47.771,49 

  
 

Residència P2 Reforma  
Espai Sup m2 Alçada m Coef W/m3 Càrrega T 

habitacio 1 9,65 2,7 55 1.433,03 

bany 1 2,2 2,7 45 267,30 

habitacio 2 8 2,7 55 1.188,00 

bany 2 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 3 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 4 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 5 8,81 2,7 55 1.308,29 

bany 5 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 6 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 7 8 2,7 55 1.188,00 

bany 7 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 8 8,67 2,7 55 1.287,50 

habitacio 9 8,08 2,7 55 1.199,88 

bany 9 5,28 2,7 45 641,52 



habitacio 10 7,92 2,7 55 1.176,12 

Bany assistit 5,2 2,7 45 631,80 

habitacio 11 11,07 2,7 55 1.643,90 

bany 11 4,46 2,7 45 541,89 

habitacio 12 13,78 2,7 55 2.046,33 

bany 12 3,46 2,7 45 420,39 

magatzem roba 3,46 2,7 0 0,00 

passadis 76,51 2,7 40 8.263,08 

  224,39 28.725,57 
 

CAP P0   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Recepcio 13,5 2,6 55 1.930,50 

Entrada 18,1 2,6 45 2.117,70 

Consulta 1 12,95 2,6 55 1.851,85 

Consulta 2 12,95 2,6 55 1.851,85 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Lavabo adaptat 2,89 2,6 45 338,13 

  73,13 9.414,99 

   
CAP P1   

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 1 4,32 2,6 45 505,44 

Sala espera 18,1 2,6 45 2.117,70 

Consulta 1 12,95 2,6 55 1.851,85 

Consulta 2 12,95 2,6 55 1.851,85 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Lavabo 4,077 2,6 45 477,01 

Sala 2 4,32 2,6 45 505,44 

  69,457 8.634,25 
 

CAP P2   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Dormitori masc 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor home 7,5 2,6 45 877,50 

Dormitori fem 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor dones 13,5 2,6 45 1.579,50 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Sala 18,1 2,6 45 2.117,70 

  68,74 8.316,36 

 
  

CAP P3   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Dormitori masc 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor home 7,5 2,6 45 877,50 

Dormitori fem 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor dones 13,5 2,6 45 1.579,50 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 



Sala 18,1 2,6 45 2.117,70 

  68,74 8.316,36 

 

TOTAL EDIFICI 313.135,59 W

Coeficient de simultaneitat 0,8

Potència calculada 250508,47 W

CALDERA A INSTALꞏLAR 250 kW

 
3.2. Comparativa de dades i elecció de caldera 
 

A continuació es mostra un quadre comparatiu de les dades analitzades, d’una banda la càrrega 
tèrmica de l’edifici, on s’ha utilitzat un programa de càlcul que utilitza dades estandarditzades per 
a la obtenció de resultats. D’altra banda, la potència instalꞏlada en calderes de gas, tenint en 
compte el rendiment de cadascuna d’elles. 
 

Càrrega tèrmica 
 calculada 

Potència instalꞏlada 

≈  250 kW ≈ 250,00 kW 

 
Analitzant les dades anteriors i tenint en compte els següents aspectes: 
 

a.- Rendiment de les calderes de Biomassa actuals. 
b.- Sectorització de la demanda de calefacció per estances. 
c.- Ús d’un dipòsit d’inèrcia, que permet disposar d’una energia emmagatzemada en un 

moment puntual. 
d.- Coeficient de simultaneïtat. 

 

Es conclou que la potència de la caldera a instalꞏlar ha de ser de: 250,00 kW 
  



3.3. Despesa energètica de la solució adoptada 
 
Consum previst 

 
Tenint en compte les següents premisses: 

a.- Estimació de les hores de funcionament equivalent. 
b.- Demanda d’ACS.  
c.- Potència de la caldera de Biomassa. 
d.- Rendiment a plena càrrega de la caldera de Biomassa 
 

Es pot estimar el consum de biocombustible anual, que es reflexa en la taula següent. 
 

Mes 
Hores 

equivalents 

Demanda 
calefacció 

estimada kWh 

Demanda 
ACS kWh 
Estimada 

Demanda 
Total kWh 

Demanda 
energia 

primària kWh 

Gener 270 57375,00 2081,69 59456,69 66062,98 

Febrer 270 57375,00 1880,23 59255,23 65839,15 

Març 249 52912,50 2081,69 54994,19 61104,65 

Abril 228 48450,00 2014,53 50464,53 56071,71 

Maig 0 0,00 2014,53 2014,53 2238,37 

Juny 0 0,00 2014,53 2014,53 2238,37 

Juliol 0 0,00 2081,69 2081,69 2312,98 

Agost 0 0,00 2081,69 2081,69 2312,98 

Setembre 0 0,00 2014,53 2014,53 2238,37 

Octubre 249 52912,50 2081,69 54994,19 61104,65 

Novembre 270 57375,00 2014,53 59389,53 65988,37 

Desembre 270 57375,00 2081,69 59456,69 66062,98 

Total 
1.806 383.775,00 24.443,02 408.218,02 453.575,58 

hores/any kWh/any kWh/any kWh/any kWh/any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Despesa econòmica prevista 
 

La previsió econòmica de despesa en biocombustible s’ha realitzat mitjançant l’estimació de la 
quantitat d’estella que es requerirà, i un cost aproximat del kg de biocombustible ja que 
l’Ajuntament autoprodueix l’estella. El càlcul del consum previst es basa en: 
 

- Una estimació de les hores de funcionament equivalent de la caldera i el seu rendiment. 
 

- Unes condicions òptimes de granulometria, densitat i humitat, que es defineixen en 
l’apartat 4.3. Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema 
d’emmagatzematge. 

 

És important remarcar que sempre que les hores de funcionament equivalent augmentin degut 
als factors climàtics externs i que les característiques del biocombustible siguin més 
desfavorables, el consum d’estella serà superior al calculat. 

 

Mes 
Quantitat d'estella 
Requerida kg/any 

Cost aproximat 
estella € 

Gener 19430,29 1943,03 

Febrer 19364,46 1936,45 

Març 17971,96 1797,20 

Abril 16491,68 1649,17 

Maig 658,34 65,83 

Juny 658,34 65,83 

Juliol 680,29 231,30 

Agost 680,29 231,30 

Setembre 658,34 65,83 

Octubre 17971,96 1797,20 

Novembre 19408,34 1940,83 

Desembre 19430,29 1943,03 

Total anual 133.404,58 13.340,46 

 
La demanda d’energia primària estimada de la instalꞏlació de calefacció i ACS, és de 453.575,58 
kWh/any, que es tradueix a unes 133 Tones anuals, i previsiblement generarà uns costos anuals 
al voltant dels 13.340,46€ sense contemplar l’IVA. 

 
  



4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1. Descripció general del projecte i de la solució adoptada 
 
L’objecte del present projecte és dissenyar una instalꞏlació de producció d’energia tèrmica amb 
biomassa, utilitzant com a combustible l’estella forestal, que satisfaci la demanda de calefacció, 
i ACS de l’edifici de la Residència d’Avis, que en un futur serà ampliada, i la demanda de 
calefacció del CAP que serà connectat a la instalꞏlació a posteriori. 
 
Degut a l’accés per a la descàrrega pneumàtica d’estella, i la ubicació d’un espai susceptible de 
ser usat com a sala de calderes de biomassa, es preveu construir una sitja d’emmagatzematge 
d’estella i una sala de calderes, a l’exterior de l’edifici; veure amb més detall els plànols adjunts. 
 
El nou edifici s’ha situat en aquesta zona, després d’haver estudiat vàries possibilitats, i haver 
consensuat aquest emplaçament que és el que millor compleix els requeriments de: 
 

 Bon accés dels camions que subministren la biomassa a la instalꞏlació. 
 

 Tenir accés per tal de realitzar les tasques de muntatge i manteniment. 
 

 Disponibilitat d’espais on ubicar una instalꞏlació d’aquestes dimensions. 
 
A la sala de calderes s’ubicarà una caldera policombustible per a combustió automàtica d’estella 
i específicament adaptada a la combustió de biomassa forestal de la marca Herz model 
Firematic 250 kW o de característiques tècniques equivalents i una sitja d’emmagatzematge 
d’estella per a un volum brut de 75 m3. El dipòsit d’inèrcia serà de 3.000 litres. Als plànols adjunts 
es detallen les mesures de la sitja i sala de calderes. 
 
El combustible emprat serà estella, i la seva descàrrega a sitja haurà de ser per bolquet, l’accés 
del vehicle de subministrament es podrà dur a terme des del carrer que es troba adjacent al pati 
on s’ubicarà la sitja.  
 
D’altra banda, a nivell de control, es proposa instalꞏlar un sistema que integri tots els consums i 
permeti fer un monitoratge i seguiment (amb avís en cas de mal funcionament). 
 
Els principals elements de la instalꞏlació seran: 
 

a. Els Generadors de calor (Caldera de biomassa). 
 

b. Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge. 
 

c. La sala de calderes. 
 

c. El sistema d’evacuació de productes de la combustió (fums i cendres). 
 

d. Les canonades i sistema hidràulic de la sala de calderes de biomassa (circuit 
primari de la caldera). 

 

e. La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor). 
 

f. Els elements terminals i la complementarietat amb el sistema actual (circuit 
secundari de la xarxa de calor). 

 

h. Els elements de regulació i control. 
 
 
 
 



4.2. Generador de calor: dimensionat i característiques 
 

D’acord amb el RITE s’han tingut en compte els següents criteris a l’hora de seleccionar una 
caldera de biomassa, segons IT 1.2.4.1.2. Generació de calor. 

 
IT 1.2.4.1.2.1 Requisits mínims de rendiments energètics dels generadors de calor. 

 

- Expressar el rendiment a Potència Nominal (Pn) 
 

- Expressar el rendiment amb una carga parcial del 30% (0,3Pn) 
 

- S’exigeix un rendiment mínim del 75%. 
 

- Cal indicar la temperatura mitja de l’aigua del conjunt caldera-sistema de combustió, 
tant per a calefacció com per a ACS. 

 

- Tipus i qualitat del combustible. 
 

- Caldera modulant, variació de la potència per a adequar-la a la demanda instantània. 
 

- Tenir en compte la càrrega i demanda tèrmica de l’edifici. 
 

- Tenir en compte la demanda de l’anterior combustible. 
 

- En cas de que també es subministri ACS s’ha de calcular la potència necessària per 
a aquest servei, que sol representar un increment d’entre un 10% i un 20%. 

 
Respecte el fraccionament de la potència, podrà utilitzar-se un únic generador de calor de 
combustible sòlid, tal i com s’indica al RITE, IT 1.2.4.1.2. Generació de calor, sempre i quan 
es compleixi el següent: 
 

“Si la potència tèrmica nominal per instalꞏlar és igual o menor que 400kW i la 
instalꞏlació subministra servei de calefacció i aigua calenta sanitària, es pot fer 
servir un únic generador sempre que la potència demandada pel servei d’aigua 

calenta sanitària sigui igual o superior a la potència del primer esglaó del 
cremador.” 

 
Les característiques principals de la caldera d’estella proposada són: 
 

• Caldera policombustible per a la combustió automàtica d'estelles segons normatives 
EN 14961-4 – Classe A1, A2, B1 i dimensions de partícula P16B, P31,5 - P45A / 
ÖNORM M 7133:G30/G50 i pellets Ø 6 mm normalitzats segons EN 14961-2: Clase 
A1/ DINplus, ENplus i ÖNORM M7135. 
 

• Funcionament totalment automàtic i programable independent de la intervenció de 
l’usuari. Disposa 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. 

 

• Encesa automàtica que inflama el combustible mitjançant aire calent. 
 

• Graella de combustió l’aliatge especial i basculant per a la neteja automàtica de la 
cendra i cossos estranys. 

 

• Sens fi per a l'extracció automàtica de les cendres de la cambra de combustió i del 
bescanviador de calor a un únic calaix de cendres mòbil de fàcil extracció i amb rodes. 

 

• Intercanviador de calor de tubs verticals amb turbuladors accionats, per realitzar la 
neteja automàtica dels tubs i garantir una transferència de calor òptima. 

 

• Kit de neteja de cendres. 



 

• Cambra de combustió de material refractari d'alta qualitat, possibilitant la combustió 
a lates temperatures, generant mínimes emissions i ofereix una combustió eficient 
d'alt rendiment, protegint el cos de la caldera de possibles desgasts i / o corrosions a 
la xapa. 

 

• Aïllament excelꞏlent amb diferents capes que proporcionen altes prestacions de 
solidesa i aïllament tèrmic, assegurant la major eficiència al reduir les pèrdues per 
radiació. 

 

• 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, engegada 
i parada en funció de la demanda). 

 

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

• Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant ventilador amb 
velocitat variable. Ventilador de tir induït amb regulació de revolucions. 

 

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

 

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

 

• Regulació de la depressió amb mesurador per a l'ajust precís de la potència i control 
òptim de la combustió. 

 

• Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 
 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Quadre de comandament principal, ampliable de forma modular, amb  tecnologia 
innovadora BUS. Consta de regulació lambda amb sonda de banda ampla, mòdul 
hidràulic per al control dels dipòsits i acumuladors, mòdul de calefacció per a la 
regulació de vàlvules mescladores, i control del retorn. 

 

• Regulació per una vàlvula mescladora de l'aigua de retorn. 
 
S’instalꞏlarà una vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu 
similar, per tal de garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per 
evitar efectes de corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació). 
 
Dades tècniques de la caldera escollida: 

 
Potència nominal caldera:   250 kW 
Alçada caldera:    1.915 mm 
Ample caldera:    2.078 mm 
Longitud caldera:    2.681 mm 
Diàmetre sortida de fums:   250 mm 
Brides de connexió d'anada i tornada: DN 80 
Pes de caldera:     2.264 kg 
Volum mínim dipòsit inèrcia:  3.000 litres 



En annex a aquest document s’adjunta la fitxa tècnica de la caldera proposada. 
 
Al ser una caldera que utilitza biocombustible sòlid, la caldera haurà de disposar de certs 
elements de seguretat. Aquests sistemes queden especificats a la IT 1.3.4.1.1 “Condiciones 
Generales del RITE”. Els elements de seguretat de la caldera són: 
 

• Un dispositiu d’interrupció  de funcionament del sistema de combustió en cas de 
retrocés dels productes de la combustió o de la flama. 
 

• Un dispositiu d’interrupció de funcionament del sistema de combustió que impedeixi 
que s’assoleixin temperatures superior que les de disseny, que serà de rearmament 
manual. El sistema de control de la caldera haurà de disposar internament de 
sistemes de seguretat que permeti desconnectar la caldera si la temperatura de la 
mateixa supera certs valors de seguretat. A més del control intern, es disposarà a la 
sortida de fums un piròstat -limitador de temperatura. Estarà instalꞏlat proper a la 
sortida de fums de la caldera i la seva funció és informar de la temperatura dels fums 
així com desconnectar el cremador quan la temperatura dels fums és superior a la 
consigna establerta. Aquest element disposarà d’un polsador de rearmament manual 
que autoritza de nou el funcionament si prèviament ha estat reparada l’anomalia. Un 
pilot lluminós de color vermell queda encès al produir-se la desconnexió del cremador. 

 

• Un sistema d’eliminació del calor residual produït a la caldera com a conseqüència 
del biocombustible ja introduït a la mateixa quan s’interromp el funcionament del 
sistema de combustió. La caldera disposarà d’un dispositiu de seguretat de 
descàrrega tèrmica, el qual obrirà una vàlvula connectada a la xarxa quan la 
temperatura arriba als 95 ºC o 100 ºC. El pas de l’aigua freda a través del 
bescanviador fa que aquesta absorbeixi el calor de la caldera i eviti que segueixi 
pujant la temperatura. 

 

• Una vàlvula de seguretat tarada a 1 bar per sobre de la pressió de treball del 
generador. Aquesta vàlvula estarà instalꞏlada a la sortida del circuit d’impulsió i no hi 
haurà d’haver cap dispositiu de tall entre aquesta i la caldera. La zona de descàrrega 
d’aquesta vàlvula haurà d’estar conduïda fins a un desguàs. 

 
4.3. Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge 

 
Tipus i característiques de la biomassa a utilitzar 

 
Els combustibles fòssils es caracteritzen principalment per la granulometria, contingut 
d’humitat, poder calorífic inferior (PCI), contingut en cendres, contingut en fins, densitat a 
granel, i el contingut en clor i sofre. 

 
Granulometria 

 
La dimensió del producte és un paràmetre important que especifica el fabricant de la caldera 
i del sistema d’alimentació. En productes com l’estella forestal, és un dels aspectes més 
importants. El fet de garantir unes dimensions d’estella és necessari per a evitar problemes 
d’alimentació en els equips, i això passa per utilitzar un procés de garbellament per pèlꞏlet i 
per estella. La granulometria del producte també és un aspecte important per a preveure’n la 
disposició i la capacitat de fer piles piramidals. El producte pot afectar la capacitat real de la 
sitja i per això cal aplicar els factors correctors segons el tipus de biomassa. 

 
 
 
 



Contingut d’humitat 
 

El contingut d’humitat dels biocombustibles és un aspecte fonamental que marca la qualitat 
energètica del producte. Les calderes tenen un límit d’acceptació de percentatge màxim 
d’humitat. En calderes d’estella forestal aquest límit és habitualment del 30%, encara que 
alguns equips de gran potència arriben a tolerar fins a un 50% d’humitat. 

 
Per aconseguir biomassa amb percentatges d’humitat sobre base humida per sota del 20% 
cal fer servir sistemes d’assecatge forçats amb diferents tecnologies (sistemes de bandes, de 
garbell rotatiu –Trommel–, o bé integrats en processos industrials aprofitant calors residuals). 

 
La humitat també és un factor que té incidència en els problemes d’auto ignició. En 
l’emmagatzematge d’estella i serradures humides es pot arribar a temperatures tan elevades 
que s’encengui la fusta. També és un procés que afavoreix la descomposició de la biomassa 
(formació de compost). Aquesta activitat dels fongs sobre la fusta no solament implica la 
degradació de la lignina i, per tant, la disminució del PCI, sinó també un augment de la 
concentració d’espores en l’ambient. 

 
Poder calorífic inferior (PCI) 

 
El poder calorífic determina la quantitat d’energia tèrmica per unitat de massa d’un 
combustible, tenint en compte el seu contingut d’aigua. El poder calorífic inferior (PCI) és la 
quantitat d’energia obtinguda de la combustió completa d’una unitat de massa, sense tenir en 
compte la calor latent del vapor d’aigua. A la pràctica s’utilitza habitualment el PCI, ja que la 
calor de condensació no s’acostuma a aprofitar (excepte en el cas de les calderes de 
condensació). 

 
La taula següent compara el PCI d’una biomassa sòlida genèrica en funció del seu grau 
d’humitat en base humida: 
 

Humitat 
(% bh) 

PCI 
(kWh/kg) 

60 1,6 

55 1,9 

50 2,2 

45 2,5 

40 2,8 

35 3,1 

30 3,4 

25 3,7 

20 4 

15 4,3 

10 4,6 

5 4,8 
 

Figura 1. Taula de PCI en funció del percentatge d’humitat. 
Font ICAEN Quadern Pràctic Número 5 

 
 
Contingut en cendres 

 
El contingut en cendres és un paràmetre limitant que determina el manteniment i la periodicitat 
en la neteja de la caldera i també l’eficiència que té. Els equips que no disposen d’un sistema 



eficient de neteja dels seus bescanviadors acostumen a ser menys eficients a causa dels 
dipòsits de cendres, que disminueixen la capacitat de transmissivitat tèrmica del 
bescanviador. 

 
La composició química de les cendres també és un aspecte molt important, a més de la 
temperatura d e fusibilitat de les cendres, que és la temperatura a la qual les cendres es fonen 
i formen elements minerals, podent produir incrustacions que a vegades cal treure amb martell 
i escarpa. Aquest fenomen està estretament lligat a la quantitat d’àlcalis que té la fusta 
juntament amb altres elements problemàtics com són el clor i el sofre. 

 
La formació d’incrustacions i dipòsits sobre la graella i els bescanviadors de calor de les 
calderes en fa disminuir el rendiment, pel fet que hi ha menys bescanvi de calor. També 
redueix el pas dels gasos sobre els conductes afectats per les incrustacions i és la causa de 
fenòmens de corrosió. 
 

Component SiO2 CaO MgO K2O Na2O P2O 

% sobre el pes 24,5 46,6 4,8 6,9 0,5 3,8 

Figura 2. Taula de composició de cendres d’estella de fusta. Font ICAEN Quadern Pràctic Número 5 

 
A escala industrial, la gestió de les cendres passa per una anàlisi que determina la possibilitat 
de retornar-les al bosc o a terres agrícoles. Aquesta gestió és inviable només en casos 
particulars de concentracions de materials pesants. 

 
En la majoria dels casos, les cendres es podran utilitzar com a fertilitzant, en funció de la 
composició que tinguin. Només en els casos en què les cendres continguin elements químics 
que siguin perjudicials per als cultius, caldrà tractar-les com un residu i fer-ne la gestió o el 
tractament adient. 

 
Contingut en fins 

 
Tal com passa amb el contingut de cendres, el contingut en fins és un paràmetre determinant 
en calderes i estufes d’alta eficiència que treballin amb combustible de qualitat elevada. 

 
Els continguts alts en pols afecten la combustió perquè les partícules petites i disgregades 
cremen més ràpidament en tenir un major contacte amb el carburant. Això també fa 
augmentar el risc d’explosió, ja que la caldera pot vaporitzar ràpidament i arribar a 
concentracions explosives de gasos combustibles. 

 
Densitat a granel 

 
Aquest paràmetre relaciona l’energia del combustible amb el volum que ocupa. Per tant, és 
important per a calcular el disseny de la sitja i també els costos i la capacitat de transport. 
 

Biocombustible Densitat (kg/m3) 

Pèlꞏlet de fusta > 650 

Estella forestal (30% humitat b.h.) 300 

Pinyol d’Oliva 600 

Closca d’ametlla 350 

Llenya (30% humitat b.h.) 300-450 

Bruiquetes > 650 
Figura 3. Taula de densitats dels biocombustibles llenyosos. Font ICAEN Quadern Pràctic 
Número 5 



Contingut en clor i sofre 
 

El clor i el sofre són elements corrosius que poden malmetre la caldera. Les altes 
temperatures, el vapor d’aigua i aquests elements formen reaccions àcides que corroeixen 
els components interns i externs que estan en contacte amb el fum de combustió. 

 

Pel que fa al clor, poden sorgir formacions d’HCl i emissions de dioxines i furans que provoquin 
fenòmens de corrosió. L’efecte del sofre fa augmentar les emissions de SOx. 

 
Estella forestal 

 

L’estella forestal prové de la trituració de material llenyós procedent del bosc o bé del 
subproducte de l’activitat de les serradores i altres indústries forestals. La qualitat de l’estella 
forestal ve determinada principalment per l’espècie, la humitat, la granulometria i el contingut 
en cendres. 

 

L’estella de qualitat té una humitat inferior al 30% sobre base humida, una densitat de 
300kg/cm3, així com una granulometria constant, fet necessari per a evitar el colꞏlapse el 
sistema d’alimentació de la caldera. L’estella emprada no ha de contenir fulles i parts verdes, 
per a evitar un augment dels nivells de cendres, partícules volàtils i NOx. 

 

La norma UNE-EN ISO 17225-4:2014 “Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de 
combustibles. Part 4: Classes d’estella de fusta”, defineix les característiques necessàries 
d’un combustible de qualitat, distingint 4 classes d’estella: A1, A2, B1 i B2. Aquesta norma 
encara no està adoptada a Espanya, segons indica l’Observatori de la Biomassa. 

 

La classificació vigent de l’estella és la UNE-CEN/TS 14961 i l’ÖNORM 7133, segons el 
contingut en humitat i la granulometria. 
 

Classificació de l’estella segons humitat 

Humitat UNE-CEN/TS 14961 ÖNORM 7133 

10% b.h 
M20 

(humitat igual o inferior al 20% b.h.) 

W20 
(humitat inferior al 20% b.h.) 

15% b.h 

20% b.h 

25% b.h M30 
(humitat igual o inferior al 30% b.h.) 

W30 
(humitat entre el 20% i el 30% b.h.) 30% b.h 

35% b.h M40 
(humitat igual o inferior al 40% b.h.) 

W35 (humitat entre el 30% i el 35% b.h.) 

40% b.h W40 (humitat entre el 35% i el 40% b.h.) 

45% b.h 
M55 

(humitat igual o inferior al 55% b.h.) 

W50 (humitat entre el 40% i el 50% b.h.) 
50% b.h 

55% b.h  

60% b.h M65 
(humitat igual o inferior al 65% b.h.) 

 

65% b.h  
 

Classificació de l’estella segons les normes UNE-CEN/TS 14961 i ONORM 7133 tenint en compte l’humitat. 
Font Observatori de la Biomassa. 

 
Classificació de l’estella segons granulometria. Norma UNE-CEN/TS 14961 

 Rangs granulometria Valors màxims permesos 

 
Fracció fina  

(màx 5%) 

Fracció principal 

(mín. 80%) 

Fracció grossa  

(màx. 1%) 
Longitud 

P16 < 1mm 3,15 – 16 mm > 45 mm < 8,5 cm 

P45 < 1mm 3,15 – 16 mm > 63 mm  

P63 < 1mm 3,15 – 16 mm > 100 mm  

P100 < 1mm 3,15 – 16 mm > 200 mm  
 

Classificació de l’estella segons UNE-CEN/TS 14961 tenint en compte la granulometria. Font Observatori de la 
Biomassa. 



Classificació de l’estella segons granulometria. Norma ÖNORM 7133 

 Rangs granulometria Valors màxims permesos 

 màx. 20% 60-100% màx. 20% màx. 4% Secció màxima Longitud 

G30 > 16 mm 16-2,8 mm 2,8-1 mm < 1 mm 3 cm2 8,5 cm 

G50 > 31,5 mm 31,5-5,6 mm 5,6-1 mm < 1 mm 5 cm2 12 cm 

G100 > 63 mm 63-11,2 mm 11,2-1 mm < 1 mm 10 cm2 25 cm 
 

Classificació de l’estella segons ONORM 7133 tenint en compte la granulometria. Font Observatori de la Biomassa. 

 
Sistema d’emmagatzematge de biomassa 

 
Els sistemes d’emmagatzematge del biocombustible són una de les particularitats pròpies 
dels sistemes de biomassa, els aspectes importants a tenir en compte segons la IT 1.3.4.1.4. 
“Emmagatzematge de combustibles sòlids” del RITE, són els següents: 
 

• Les instalꞏlacions amb potència nominal > 70 kW, o amb una sitja amb capacitat > 5 
tones han d’incloure un lloc d’emmagatzematge dins o fora de l’edifici, destinat 
exclusivament a aquest ús. 

 

• Si l’emmagatzematge es troba fora de l’edifici es podrà construir en superfície o 
subterrani, podent utilitzar contenidors específics, preveient un sistema adequat per 
a la extracció i transport. 

 

• S’ha de preveure un sistema de buidatge, per a tasques de manteniment, reparació 
o situacions de risc d’incendi. 

 

• En edificis nous la sala de màquines i la sala d’emmagatzematge de combustible han 
d’estar situats en locals diferents, les obertures necessàries per al transport de 
combustible fins al generador de calor han de disposar dels elements necessaris per 
evitar la propagació d’incendis d’una a l’altra. 

 

• Impermeabilització total de la sitja. No es permeten filtracions d’humitat. 
 

• Les parets i portes del magatzem han de ser capaces de suportar la pressió del 
biocombustible. 

 

• Idoneïtat de sitges amb un alt grau d’estanquitat per a evitar pols en la descàrrega. 
 

• Presa de terra a les boques de càrrega i sortida per a evitar qualsevol espurna a 
causa de l’electricitat estàtica. 

 

• Disposar d’un sistema de protecció de les parets contra l’abrasió derivada en la 
descàrrega pneumàtica del biocombustible. 

 

• Disposar de dues obertures, per a la connexió de la mànega del camió pneumàtic, i 
per evitar sobrepressions a l’hora que per a aspirar la pols impulsada durant l’operació 
de càrrega. 

 

• No es permeten instalꞏlacions elèctriques dins la sitja. 
 

• Visor o sensor per a indicar la quantitat de pèlꞏlet dins la sitja. 
 

• Els elements estructurals del magatzem serà la que determini la reglamentació contra 
incendis vigent. Així mateix es disposarà de sistema de detecció i extinció d’incendis. 

 

• Utilització de filtres d’aire per la pols i/o extracció forçada. 
 

• Facilitar l’accés als ràcords (o boques de descàrregues) a l’operari, per a evitar 
accidents i optimitzar el temps de l’operació. 

 



• Evitar apropar l’entrada de pèlꞏlet al límit del sostre de la sitja, ja que quan entra el 
pèlꞏlet a pressió, per efecte d’aspersió del pèlꞏlet, pot picar contra el sostre i 
desgranar-se. 

 
Així mateix, tal i com s’indica en el RITE I.T.1.3.4.1.4, la sitja disposarà d’un sistema  de 
detecció d’incendis tipus tèrmic amb classificació anti-deflagarant, el qual es connectarà a la 
corresponent centraleta, 

 
Capacitat útil i autonomia de la sitja 

 
La sitja tindrà unes dimensions interiors de 5 x 5 x 3 m, obtenim un volum de 75 m3. 
Menyspreant un 25% del volum pels espais que queden sota de la ballesta i volum que no es 
pot arribar a omplir, la capacitat útil de la sitja serà d’uns 56 m3; que es tradueixen en unes 
16,8 tones de combustible emmagatzemat. considerant una densitat de l’estella de 300 kg/m3 
(humitat = 30%). 

 
El consum anual de biomassa estimat d’uns 420 m3/any (126,5 t/any), per tant amb unes 8 
emplenades any es podrien satisfer les necessitats. 
 
La capacitat d’emmagatzematge, o autonomia, de la sitja supera per tant la capacitat mínima 
d’emmagatzematge exigida a la I.T.1.3.4.1.4 “Emmagatzematge de combustibles sòlids” del 
RITE, on es determina que cal cobrir com a mínim el consum de dues setmanes, ja que en el 
mes més desfavorable el consum d’estella serà de 60 m3. 

 
Seguint amb les indicacions del Quadern pràctic de l’ICAEN, els aspectes a tenir en compte 
en el càlcul de la capacitat de combustible i l’energia disponible dins la sitja són els següents: 
 

• Densitat aparent del biocombustible. 
 

• Poder calorífic inferior del biocombustible. 
 

• Volum del biocombustible que ocupa dins la sitja. 
 

• Factor de correcció del volum real per a sitges d’obra. No són líquids i la seva 
ocupació a la sitja no és total, que es considera de 0,80 per a combustibles granulats. 

 
L’energia continguda en la sitja Etotal serà de 45.900 kWh., segons els càlculs justificatius de 
l’Annex Càlculs. 

 
Sistema d’alimentació de la biomassa 

 
L’alimentació del biocombustible de la caldera depèn de la tipologia de sitja, de la seva posició 
vers la caldera i del tipus de biocombustible emprat, en el cas del present Projecte ens trobem 
amb una sitja amb ballesta. 

 
Aquest sistema disposa de braços articulats ubicats al fons de la sitja que van removent 
l’estella des del fons, permet disposar d’un fons pla i d’aquesta manera s’aprofita millor el 
volum útil de la sitja. 

 
Per tal de donar compliment amb les especificacions del RITE, que no permet cap instalꞏlació 
elèctrica dins del dipòsit de combustible, el moviment de la ballesta s’indueix amb un reductor 
mecànic unit a l’eix del vis sens fi, per tant el motor quedarà fora de la sitja. 

 
 
 



Accés de vehicles per a la descàrrega del combustible 
 

En el disseny del projecte, s’ha contemplat l’accés dels vehicles per a poder realitzar la 
descàrrega d’estella per gravetat, es disposarà d’un espai reservat per al camió de 
descàrrega, segons els plànols adjunts. 
 

4.4. Sala de calderes  
 
Ubicació i elements constructius 

 
La nova sala de calderes i la sitja estaran adossades, i s’ubicaran en una zona habilitada a 
les immediacions de l’edifici de la Residència Sant Roc, com es pot apreciar en els Plànols 
de l’Annex. 

 
La potència nominal de la caldera és superior a 70 kW, per tant la IT 1.3.4.1.2. “Sales de 
Màquines” del RITE és d’aplicació en aquest projecte. 

 
Les característiques comuns dels locals destinats a sala de màquines definides a l’IT 
1.3.4.1.2.2. del RITE són les següents: 
 

• L’obertura d’accés normal no pot practicar-se al sostre ni al terra. 
 

• Les portes no tindran una permeabilitat superior a 1 l/sm2 sota una pressió diferencial 
de 100 Pa, exceptuant els casos en els que la porta estigui en contacte directe amb 
l’exterior. 

 

• Les dimensions de la porta d’accés seran suficients per a permetre el moviment sense 
risc dels equips que s’hagin de reparar fora de la sala. 

 

• Les portes estaran equipades amb panys de fàcil obertura des de l’interior, tot i que 
s’hagin tancat amb clau per l’exterior. 

 

• A la part exterior de la porta es colꞏlocarà una indicació amb la següent informació 
“Sala de màquines. Prohibit el pas a tota persona aliena al servei.” 

 

• No es permet que la ventilació comuniqui amb altres locals tancats. 
 

• Els tancaments no permetran filtracions d’humitat. 
 

• Es disposarà d’un sistema eficaç de desaigua. 
 

• El quadre elèctric de protecció es situarà a les proximitats de la porta principal 
d’accés. L’interruptor general no podrà tallar el sistema de ventilació forçada de la 
sala (si n’hi ha). 

 

• L’interruptor del sistema de ventilació forçada també es situarà a prop de la porta 
principal d’accés. 

 

• El nivell mig d’ilꞏluminació de la sala serà suficient per a realitzar les feines de 
conducció i inspecció, com a mínim de 200 lux, amb una uniformitat mitja de 0,5. 

 

• No es podran dur a terme feines alienes a la instalꞏlació. 
 

• Els motors i les seves transmissions estaran suficientment protegits contra accidents 
fortuïts. 

 

• Entre la maquinaria ii elements que delimiten la sala de màquines hi ha d’haver 
passos lliures per permetre el pas dels equips o part d’ells, des de dins cap a l’exterior 
i viceversa. 

 



• La connexió entre generadors de calor i xemeneies ha de ser perfectament 
accessible. 

 

• A l’interior de la sala s’inclouran, de forma visible i protegida, les següents indicacions: 
a) Instruccions per a efectuar la parada de la instalꞏlació en cas necessari, amb 

senyal d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid. 
b) Nom, direcció i telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment. 
c) Direcció i telèfon del servei de bombers més proper i responsable de l’edifici. 
d) Indicació del extintors i elements d’extinció més propers. 
e) Plànol amb esquema de principi de la instalꞏlació. 

 
Accessos a la sala 

 

L’accés a la sala es realitzarà per mitjà de les obertures practicades a la façana de la sala. Es 
preveu el fàcil accés tant per a vehicles com per a persones per a dur-ne a terme les 
operacions de manteniment, vigilància i conducció. 

 
Dimensions de la sala 

 

Les mesures interiors de la sala de calderes seran les següents: 
 

Mesures estàndard Interior Exterior 

Longitud 6,50 m 6,95 m 

Amplada 5,00 m 5,40 m 

Alçada 3,00 m 3,50 m 

  
Les distàncies interiors respecte els elements de la instalꞏlació es descriuen els Plànols de 
l’Annex. 

 
Ventilació de la sala de calderes 

 

Tal i com es defineix a la IT 1.3.4.1.2.7. “Ventilació de la sala de màquines” del RITE: 
 

1.- El local tècnic estarà dotat d’un sistema de ventilació natural, preferiblement creuada, 
que afavoreixi l’escombrat de tota la sala. La ventilació s’aconseguirà mitjançant orificis 
practicats als tancaments de la sala de màquines. Aquests han de distar 0,5 m com a 
mínim de qualsevol altre forat practicable o reixa de ventilació d’altres locals, a banda es 
protegiran per evitar l’entrada de cossos estranys per a evitar obstruccions i inundacions 
de la sala de màquines. 
 
2.- L’obertura lliure de ventilació mínima serà de 5 cm2/kW de potència tèrmica nominal, 
que es tradueix una superfície lliure de 1.250 cm2. 

 
Instalꞏlacions de sanejament 

 
Les xarxes aniran enterrades i seran totalment separatives, de forma que en cap moment es 
pugui donar el cas de mescla de les aigües de característiques diferents. 

 
Recollida d’aigües pluvials: Les aigües es recolliran de les cobertes mitjançant canalons, 
baixats i arquetes, i s’acabaran conduint a la xarxa de pluvials de les immediacions de 
l’Escola. 

 



Desguàs de la sala de calderes: El desguàs de la sala de calderes també es connectarà a la 
xarxa de sanejament d’aigües pluvials, no es disposarà d’aigua amb cap additiu dins dels 
circuits hidràulics. 

 
Instalꞏlacions d’abastament d’aigua 

 
El subministrament d’aigua per alimentar el dipòsit d’inèrcia s’obtindrà de la xarxa 
d’abastiment d’aigua potable que ja arriba a la sala de calderes existent. Les canonades seran 
de polietilè reticulat DN 20, que constaran de les vàlvules de tall necessàries, així com un 
desguàs i un dipòsit d’expansió. 

 
Instalꞏlacions elèctriques 

 
La instalꞏlació elèctrica complirà en tot moment el descrit en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió – REBT – i les seves Instruccions Tècniques complementàries. 
 

• El quadre elèctric es situarà en el vestíbul o proper a l’entrada. 
 

• Cal preveure escomesa elèctrica amb línia protegida mitjançant magnetotèrmic, 
diferencial i xarxa de terra. 
 

• Instalꞏlació de 3 fases i Neutre. 
 

• Els conductors tindran un aïllament mínim de 750V, instalꞏlats sota tub i la línia es 
protegirà amb magnetotèrmic i diferencial. 

 

• Tensió d’utilització alterna trifàsica 400V entre fases actives u 230V entre fases i 
neutre, freqüència igual a 50 Hz. 

 

• S’instalꞏlaran punts de llum i lluminàries d’emergència estanques sobre les sortides 
d’evacuació. 

 

• Els receptors de força s’alimentaran des del Quadre General de Baixa Tensió amb 
conductors de coure de tipus RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, instalꞏlats sobre safates 
metàlꞏliques o sota tubs. 

 

• La xarxa de terra de la instalꞏlació s’interconnectarà amb totes les masses 
metàlꞏliques de la instalꞏlació elèctrica. Tots els circuits i línies d’alimentació estaran 
proveïts de cable de terra. 

 
Es realitzarà una connexió de servei en Baixa Tensió, d’ara endavant BT, des de la caixa 
general de distribució de l’edifici de l’Escola, fins al Quadre General de BT de la 
instalꞏlació. 
La instalꞏlació elèctrica es composarà de: 

 

• Elements de protecció i control dels equips necessaris 
 

• Ilꞏluminació de servei per a la sala de màquines, la qual es preveu amb una pantalla 
fluorescent de 2 x 36W IP55 mínima. 

 

• Ilꞏluminació d’emergència proveïda d’una font pròpia d’energia i amb arrencada en 
cas de fallida en l’alimentació.  Es preu un punt de llum a la sala de calderes 

 

• Preses de corrent per a l’alimentació de la caldera.  
 

• Preses de corrent per a les operacions de manteniment.  
 

• Alimentació de les bombes de circulació i vàlvules elèctriques. 
 



Tota instalꞏlació elèctrica realitzada dins d’una sala de calderes tindrà un grau de protecció 
mínim IP44. Les lluminàries i les preses de corrent disposaran de grau IP55. En el cas de 
motor la protecció mínima ha de ser IP23. 
 
Equips de protecció individual 

 
Per a introduir-se a la sitja caldrà disposar del següent equipament sempre: 
 

• Si l’accés s’efectua per la part superior de la sitja; caldrà dur un arnés per a poder 
efectuar el rescat en cas que fos necessari. 

 

• Casc de protecció. 
 

• Granota de treball sencera. 
 

• Ulleres de protecció contra pols. 
 

• Guants de protecció contra atrapaments mecànics. 
 

• Sistema de mesura d’oxigen i CO. 
 

• Botes de seguretat amb protector antilliscant. 
 

Si es preveu que els treballs han de tenir una temporització prolongada: 
 

• Sistema de respiració (equip de respiració autònoma / semi autònoma / extracció 
d’aire per pressió negativa, assegurant un 20,5 % d’oxigen). 
 

• Si no s’utilitzen sistemes de respiració autònoma s’hauran d’utilitzar filtre de protecció 
A2P3 i un sistema de detectors de nivells d’oxigen. 

 
Indicacions i senyalització 

 
Ja que l’interior de la sitja es considera un espai confinat, s’haurà de senyalitzar l’entrada amb 
senyalística específica i d’accés restringit, es recomana que hi hagi bloqueig amb control de 
claus per poder accedir a l’interior. 
 
Organització i supervisió dels treballs de manteniment 

 
Les instalꞏlacions tèrmiques es sotmetran a tasques de manteniment segons s’estableix al 
RITE d’acord amb la seva potència tèrmica i característiques tècniques. 
 

• La instalꞏlació disposarà d’un programa de manteniment preventiu segons es disposa 
a la IT 3.3. del reglament. 
 

• La instalꞏlació disposarà d’un programa de gestió energètica que compleixi l’apartat 
IT 3.4. 

 

• La instalꞏlació s’utilitzarà segons les instruccions de maniobrabilitat de l’IT 3.6. 
 

• La instalꞏlació s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament segons l’IT 3.7. 
 

Periodicitat de les operacions de manteniment preventiu 

Potència nominal Usos no residencials 

Instalꞏlacions calefacció 

Pn > 70 kW 
Mensual 

 
En tots els casos es tindran en compte les especificacions dels fabricants dels equips. 

 



Les tasques de manteniment (IT 3.3.) a dur a terme de forma anual per a instalꞏlacions amb 
potència nominal major de 70kW, són les següents: 

 

1) Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia dos cops 
a l’any. 

 

2) Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera un cop al mes. 
 

3) Revisió del vas d’expansió un cop al mes. 
 

4) Revisió dels sistemes de tractament d’aigua. 
 

5) Comprovació de material refractari dos cops a l’any. 
 

6) Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera de forma 
mensual. 

 

7) Comprovació dels nivells d’aigua en els circuits de forma mensual. 
 

8) Comprovació del tarat d’elements de seguretat de forma mensual. 
 

9) Revisió i neteja dels filtres d’aigua dos cops a l’any. 
 

10) Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic. 
 

11) Revisió del sistema de control automàtic. 
 

La periodicitat de certes tasques en instalꞏlacions de biomassa difereix del que s’ha descrit en 
el punt anterior, com són: 
 

1) Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del combustible sòlid. Un cop a la 
setmana (per part de l’usuari sota l’assessorament previ del mantenidor). 

 

2) Neteja i retirada de cendres. Un cop al mes, la primera vegada a l’inici de la 
temporada. 

 

3) Control visual de la caldera. Un cop a la setmana. 
 
El programa de gestió energètica (IT 3.4.) consistirà en un anàlisi i avaluació periòdica del 
rendiment dels equips generadors de calor en funció de la seva potència nominal. 

Mesuraments de generadors de calor i periodicitat 

Mesures a enregistrar 70 kW a 1000 kW 

Temperatura o pressió del fluid caloportador a l’entrada i a la sortida del 
generador de calor 

Trimestral 

Temperatura ambient del local o sala de màquines Trimestral 

Temperatura dels gasos de combustió Trimestral 

Contingut en CO i CO2 en els productes de combustió Trimestral 

Índex d’opacitat dels fums i contingut de partícules sòlides en 
combustibles sòlids 

Trimestral 

Tir en la caixa de fums de la caldera Trimestral 

 
Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi 

 
En relació a la protecció contra incendis en RITE especifica que es complirà l’establert en la 
legislació vigent, que en aquest cas és el Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi (DB 
SI) del CTE. 

 
El DB SI estableix en l’apartat 2. Locals i zones de risc especial; que els locals i zones de risc 
especial integrats als edificis es classifiquen conforme als graus de risc d’incendi, en funció 
de la potència nominal de la caldera i del volum de la sitja d’emmagatzematge de combustible. 



Ús previst Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt 

Sales de calderes 70 < P ≤ 200 kW 200<P≤600 kW P > 600 kW 

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció 

S ≤ 3 m2 S > 3 m2  

Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis 

 
Per tant, la sala de calderes i la sitja es consideren de Risc Mitjà, per a una potència de 
250kW, i una superfície construïda de sitja de 20 m2, per tant, S > 3 m2. 
 
L’element de baixa resistència mecànica amb comunicació directa a una zona exterior ha de 
complir amb la següent expressió: 

 
S’ > V/100 
S’ > 66 / 100 = 0,66 m2 
 

On S’ es la superfície mínima de l’element de baixa resistència mecànica i ha de ser igual a 
una centèsima part del volum, amb un mínim d’1 m2, i V és el volum construït, en aquest cas. 
 
Per tant es considera una superfície mínima d’1 m2 de l’element de baixa resistència mecànica 
de la sitja d’emmagatzematge.  
 
Les condicions de les zones de risc especial que estableix la Taula 2.2. del DB SI són les 
següents: 
 

Característiques Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt 

Resistència al foc de l’estructura portant R 90 R 120 R 180 

Resistència al foc de les parets i sostres 
que separen la zona de la resta de 

l’edifici 
EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència en cada 
comunicació de la zona amb la resta de 

l’edifici 
- SI SI 

Portes de comunicació amb la resta de 
l’edifici 

EI 45-C5 2 x EI 30-C5 2 x EI 45-C5 

Màxim recorregut fins a alguna sortida ≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m 

 
En aquest cas la sala de calderes no es comunica amb la resta de l’edifici. 
 
Segons la norma UNE 60601: 
 

- Els tancaments i sostres tindran un material resistent al foc classificació A2-s1, d0. 
 

- El màxim recorregut des de qualsevol punt de la sala de calderes fins a una porta d'accés 
no serà superior a 15m. 

 

- S'instalꞏlarà com a mínim un extintor en l'exterior proper a la porta d'entrada o ben proper 
a l'equip. Classificació 21A-113B. 

 

- Extintor portàtil d'eficàcia 21A - 113B en porta de la sitja de combustible. 
 

- Accessos: les dimensions mínimes de la porta d'accés seran de 0,8 m d'amplària i 2 m 
d'altura i, a més, tindran possibilitat de tancament amb clau des de l'exterior i obertura 
fàcil des de l'interior fins a àdhuc estant tancada amb clau. 

 

- En l'exterior de la porta i de forma visible cal posar una notificació d'alerta informativa 
d'equip generador tèrmic: 

 
SALA DE MÀQUINES 

CALDERA DE BIOMASSA 

PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 



Es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B segons estableix la Secció 4 del DB SI, així 
com una extintor de diòxid de carboni (CO2) on es prevegi risc elèctric, és a dir, al quadre 
general. 
 

4.5. Sistemes hidràulics de la instalꞏlació de biomassa i sales tècniques 
 
Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte 

 

Tots els circuits hidràulics es protegiran amb filtres de malla per tal d’evitar el pas de cossos 
estranys, en aquest cas es protegiran tots els sistemes de circulació de la instalꞏlació amb 
filtres de malla de menys d’1 mm de llum, es disposarà de filtre a l’entrada d’aigua 
d’alimentació. 

 
Alimentació 

 

El circuit tèrmic disposarà d’un sistema d’alimentació d’aigua per a l’omplerta del circuit, així 
com per a la reomplerta deguda a les pèrdues del sistema en funcionament. Es connectarà a 
la xarxa d’aigua que arriba fins a la sala de calderes existent, i s’instalꞏlarà una vàlvula de tall, 
filtre, comptador d’aigua i desconnectador, en aquest ordre. 

 

La funció del desconnectador és evitar el reflux d’aigua en cas de caiguda de pressió de la 
xarxa. 

 

El diàmetre del circuit d’alimentació es determina segons l’IT 1.3.4.2.2. del RITE en funció de 
la potència nominal. 
 

Diàmetre de la connexió d’alimentació 

Potència nominal 

(kW) 

Calor DN 

(mm) 

Fred DN 

(mm) 

P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40 

Sistema de buidat i purga de la instalꞏlació 
 

El sistema hidràulic disposarà d’un sistema de buidatge i purga; de manera que es garanteixi 
el buidat parcial i total. 

 
El buidat parcial s’efectuarà a través d’un element que disposi d’un diàmetre mínim de 20 mm. 

 
El buidat total es realitzarà pel punt accessible més baix a través d’una vàlvula de diàmetre 
mínim, segons IT 1.3.4.2.3. del RITE, aquest diàmetre ha de complir amb els següents 
mesures en funció de la potència nominal. 
 

Diàmetre de la connexió de buidat 

Potència nominal 

(kW) 

Calor DN 

(mm) 

Fred DN 

(mm) 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50 

 
La connexió entre la vàlvula de buidat i el desaigua es farà de forma que el pas de l’aigua 
resulti visible, les vàlvules es protegiran contra maniobres accidentals. 



 
Si l’aigua disposa d’additius perillosos per a la salut s’ha d’habilitar un dipòsit de recollida per 
a permetre el posterior tractament, i evitar l’abocament a la xarxa publica de sanejament. 
 
Els punts alts dels circuits han d’estar equipats amb un dispositiu de purga d’aire, ja sigui 
manual o automàtic. El diàmetre nominal del purgador no pot ser menor a 15 mm. 
 
Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques 
 
El traçat de la xarxa serà disposat de tal manera que s’anulꞏlin els efectes de la dilatació 
tèrmica mitjançant les mateixes corbes del traçat. En el cas de que el traçat sigui recte es 
disposaran de lires de compensació de mida adequada i nombre suficient, si són necessàries. 
 
Talment per als trams aeris s’utilitzarà canonada polimèrica composta amb fibra de vidre per 
tal de minimitzar les dilatacions tèrmiques de la canonada. 
 
Conjunt de seguretat davant sobrepressió 
 
El circuit tèrmic tindrà vàlvules de seguretat tarades a la1 bar per sobre de la pressió màxima 
de treball de la instalꞏlació. La pressió de treball de la instalꞏlació serà inferior a la menor 
pressió màxima de qualsevol element de la instalꞏlació. 
 
Sistema d’expansió 
 
Els circuits hidràulics disposaran de vasos d’expansió de tipus tancat, que permetran absorbir 
el volum de dilatació del fluid, sense que suposi un esforç mecànic. 
 
El càlcul del vas d'expansió es realitza seguint els criteris marc de la UNE 100155 i UNE 
100157. 
 
Bombes de circulació 
 
S’instalꞏlaran en els llocs indicats en els plànols, ajustant-se a les característiques indicades. 
Seran bombes centrífugues, de rotor humit amb motor directament acoblat, formant un bloc 
compacte. 
 
L’eix de la bomba serà d’acer inoxidable amb casquillo de protecció de bronze en l’eix. 
 
Els motors seran monofàsics o trifàsics 2.900/1.450 r.p.m, sense mesures especials 
d’insonorització, tipus de protecció IP 44/54 y aïllament classe F. 
 
La carcassa de la bomba serà de fundació gris i la pressió de treball màxima admissible serà 
de 10 bar, amb fluïts de -10 ºC fins a +110 ºC. 
Cadascuna de les bombes instalꞏlades estarà aïllada amb dues claus, instalꞏlant vàlvula de 
retenció, filtre, termòmetre i baròmetre. 

  



Serà necessari la instalꞏlació de les següents bombes: 
 

- 2 x Circuit primari: 
Cabal:      Grundfos 
Model:     2 x MAGNA3 40-60F 
Cabal:      21,5 m3/h 
PdC:     2 mca 
Fluid:     Aigua 
Temperatur a Admissible de Treball: 110ºC 

 

- Circuit Dipòsit inèrcia – Subestació intercanvi de calor 
Marca:     Grundfos 
Model:     MAGNA3 40-100F 
Cabal:      17,2 m3/h 
PdC:     3,5 mca 
Fluid:     Aigua 
Temperatura Admissible de Treball: 110ºC 

 
Subestació d’intercanvi de calor. 
 
Amb previsió de la futura ampliació de la instalꞏlació per abastir l’edifici del CAP, s’instalꞏlarà 
una subestació d’intercanvi de calor de 200kW per abastir la instalꞏlació de calefacció i aigua 
calenta sanitària de la Residència Sant Roc. 
 
Aquesta subestació disposa dels següents elements: Bescanviador de calor SEDICAL UFP 
63/31 LM85 H PN10: 

 

Circuit Primari  
2 Brida DN80 PN16 
1 Filtre Y DN8 PN 16  
1 Vàlvula de control volumètric i pressió diferencial ABQM PN16 
1 Actuador vàlvula control modulant 0/2...10v 
1 bescanviador de Plaques 
1 Comptador d'energia Supercal 531 
1 Mòdul Interface BNA-1C/2CS/2DN 
2 Sonda de Temperatura 0-120ºC 
2 Manòmetre 0-16 bar. 
1 Protector sondes 
1 vàlvula de drenatge 
2 Vàlvula d'esfera DN80 PN16 

 

Circuit Secundari DN80 
1 Filtre Y DN80 PN 16  
2 Sonda de Temperatura 0-120ºC 
2 Manòmetre 0-10 bar 
1 Vàlvula de seguretat 6 bar 
1 vàlvula de drenatge 
2 Protector sondes 
2 Brida DN80 PN16 
2 Vàlvula de papallona DN80 PN16 
1 Quadre de control 
1 Estructura metàlꞏlica per a muntatge dels elements de la subestació 
 

Les especificacions tècniques queden reflectides a la fitxa tècnica adjunta en l’Annex de Fitxes 
Tècniques. 



Xarxa hidràulica de distribució. 
 

Per a la xarxa de canonades, tant en calefacció com en el circuit primari de producció d’ACS, 
s'utilitzaran canonades de Coure. Les unions es realitzaran amb soldadura. Aquestes 
canonades es fixaran amb brides i abraçadores d'acer galvanitzat.. 
 
Les canonades del circuits secundari de producció i de distribució d’ACS seran d’acer. 
 
En els trams en que les canonades vagin per zones no calefactades (cel rasos, cambres, 
etc.), es calorifugaran amb aïllaments de materials elastomèrics, amb barrera de vapor i del 
tipus d'intempèrie. El gruix d'aquest aïllament serà com a mínim de 20 mm (o equivalent) per 
a canonades fins a 35 mm (1"1/4) de diàmetre nominal, i de 30 mm per a diàmetres superiors 
En els punts alts de la instalꞏlació on sigui previsible l'acumulació d'aire s'instalꞏlaran 
purgadors automàtics. 
Pel que fa a les canonades soterrades que connecten la nova instalꞏlació de biomassa amb 
la sala de calderes existent, es preveu una canonada plàstica  

 

Pel que fa a les canonades soterrades de la xarxa d’interconnexió entre la nova sala de 
calderes i l’existent s’ha previst una canonada plàstica SDR11. Fabricada en PE-Xa segons 
DIN 16892/93 amb capa EVOH contra la difusió d'oxigen segons DIN 4726. El diàmetre de la 
canonada serà de DN 50. 
 
La interconnexió entre el nou sistema de generació de calor i els circuits existents es realitzarà 
mitjançant un colꞏlector on es connectaran la caldera existent i el secundari de la instalꞏlació 
de la caldera de biomassa, i des d’on sortiran els circuits de calefacció corresponents. 
 
Aïllament canonades 

 

Totes les canalitzacions, accessoris, equips i aparells de les instalꞏlacions tèrmiques 
disposaran d’aïllament tèrmic sempre que continguin fluids amb temperatura major a 40ºC i 
estiguin instalꞏlades en locals no calefactats. 

 
Per al càlcul de gruix mínim d’aïllament es pot optar pel procediment simplificat, segons les 
taules següents: 
 

Espessor mín. canonades transport de fluids calents a: 

interior d’edificis 

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 
 

Espessor mín. canonades transport de fluids calents a: 

exterior d’edificis 

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 



Dipòsit d’inèrcia 
 

En instalꞏlacions tèrmiques de biomassa es recomana, tant per fabricants com per 
l’experiència, que es disposi d’un dipòsit acumulador, que emmagatzemi un volum alt d’aigua 
calenta per tal de respondre fàcilment a les necessitats tèrmiques de l’edifici, evitar 
arrencades i parades continues de les calderes, i no dependre del temps d’exposició de l’aigua 
per a ser escalfada mitjançant el biocombustible sòlid. 

 
El dipòsit d’inèrcia tindrà una capacitat de 3.000 l, segons els càlculs justificatius i segons els 
models disponibles al mercat. 
 
L’acumulador s’instalꞏlarà a la nova sala de calderes, s’hi connectaran la impulsió i el retorn 
de la caldera de biomassa, així com la caldera de gas existents, que actuarà com a suport en 
cas de fallada de la primera. L’esquema de connexió es mostra en els Plànols Adjunts. 

 
L’energia necessària per a escalfar l’aigua continguda dins del dipòsit d’inèrcia és de 34.800 
Wh segons mostren els càlculs adjunts a aquest document. 

 
Actuacions a la Sala de colꞏlectors existent. 

 
A banda de la connexió del circuit hidràulic provinent de la instalꞏlació de biomassa no es 
preveu cap actuació addicional a la sala de colꞏlectors. 

 
4.6.  Sistema d’evacuació dels productes de la combustió 

 
Sistema d’evacuació de fums 
 
S'utilitzaran xemeneies modulars aïllades de doble paret en acer inoxidable (mínim 304 
exterior i 316L interior) amb aïllament de llana de roca de 35mm i fibra ceràmica en juntes. 
Aquests conductes estaran fabricats segons l'indicat en les normes UNE-EN 1856-1 i UNE-
EN 1856-2. 
 
La xemeneia serà de material resistent a l’acció agressiva dels productes de la combustió i a 
la temperatura, d’estanqueïtat adequada. 
 
El tram horitzontal tindrà el mínim recorregut i disposarà d'un pendent mínim del 3% per a 
recollida de condensats. 
 
La base del tram vertical disposarà d'una terminació en "atzucac" per a la recollida de 
condensats i aigua de pluja, amb un registre de neteja i maniguet de drenatge amb un 
diàmetre mínim de 20mm. Aquest drenatge haurà de ser conduït fins al desguàs de la sala de 
calderes. 
 
S'instalꞏlarà un tram de comprovació en cada xemeneia amb un piròmetre de 600 º C. 
 
Segons la norma UNE 123001, les xemeneies sobresortiran un metre per sobre de l'altura de 
la coberta de qualsevol altre edifici que estigui a menys de 10 metres. 
 
Es poden observar les característiques tècniques així com el càlcul del diàmetre de la 
xemeneia en l'annex d'elements d'instalꞏlació. 
 
 
 



Cendres 
 
La caldera disposa d’un sistema de recollida de cendres automàtic, que diposita les cendres 
generades a la cambra de combustió així com els cossos no combustibles que accidentalment 
pot contenir l’estella forestal, i que es dipositen automàticament en un recipient adequat per 
a l’emmagatzematge de les cendres. 
 

4.7. Sistemes de tractament d’aigua 
 
L’aigua d’omplerta de la caldera i la xarxa de distribució de calor ha de complir els paràmetres 
especificats pels fabricants dels equips, si l’aigua de xarxa compleix els paràmetres requerits es 
podrà utilitzar, en cas contrari s’hauran de realitzar els tractaments pertinents per tal que l’aigua 
compleixi els paràmetres requerits, o bé, omplir el sistema amb una aigua que compleixi aquests 
paràmetres. 
 
4.8. Sistema de control i comptabilització de consums 

 
Comptabilització de consums 
 
La instalꞏlació disposarà d’un comptador de calories a la caldera. A més del comptador d'hores 
per registrar les hores de funcionament propi de la caldera de biomassa. 
 
Sistema de control de la instalꞏlació 
 
La instalꞏlació de calefacció disposarà d'elements de mesura de temperatura i pressió que 
intervenen de forma fonamental en el funcionament d'una instalꞏlació tèrmica. Els elements 
de mesura se situessin en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva lectura i 
manteniment. Els elements de mesura de la temperatura hauran de ser d'immersió mitjançant 
una beina. 
 
Els elements mínims de mesura que s'instalꞏlaran són: 
 

• Un termòmetre en els colꞏlectors d'impulsió i tornada dels circuits de calefacció. 
 

• Un termòmetre en la impulsió i tornada de cadascun dels tres circuits de calefacció. 
 

• Un manòmetre en el got d'expansió. 
 

• Un manòmetre de lectura de pressió diferencial en cada bomba de circulació. 
 

• Un piròmetre o piròstat amb escala indicadora en la xemeneia de la caldera. 
 

• Un termòmetre en els colꞏlectors d'impulsió i tornada dels circuits de calefacció. 
  



Sistema de control de la caldera 
 
Amb l'objectiu d'aconseguir una major eficiència energètica de la instalꞏlació de Biomassa, 
aquesta estarà dotada d'un sistema de control automàtic de manera que es mantinguin les 
condicions tèrmiques consignades ajustant el consum d'energia a cada moment. 
 

Aquest sistema de control haurà d’integrar les dades de la caldera, tal com s'ha explicat 
anteriorment, i permetrà el control total dels següents paràmetres: 

 

Circuit primari: Control de la temperatura del dipòsit d’inèrcia i vàlvula tres vies. Elements: 
   Bomba primari. 
   Vàlvula tres vies. 
 

Funcionament de la caldera: El sistema de control haurà de controlar totes les operacions de 
funcionament de la caldera: subministrament de combustible, aportació d'aire primari i 
secundari a la cambra de combustió, recirculació de fums de combustió,  neteja  de  
bescanviadors  i  graella  de  combustió, retirada de cendres, control del tir induït, limitació de 
les temperatures màximes de funcionament, control del sistema anticondensació de la cambra 
de combustió. 
 

Per portar cap totes aquestes operacions, el sistema de control haurà de disposar com a 
mínim dels següents sensors i sondes de temperatura: 

 

a. Sensor òptic per a la càrrega de combustible. 
b. Sonda de temperatura de la cambra de combustió. 
c. Sonda de temperatura del cos de la caldera. Limitador de temperatura màxima de 

funcionament. 
d. Sonda de temperatura dels fums de combustió. 
e. Sonda Lambda. 
f. Sonda de temperatura ambient exterior. 
g. Sondes de temperatura per a l'acumulador d'inèrcia. 
h. Sondes temperatura circuits de calefacció. 
Sonda temperatura dipòsit ACS 

  



5. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Per executar la instalꞏlació de biomassa és necessària la realització de diverses actuacions 
d’obra civil. Aquestes es descriuen a continuació i poden apreciar-se amb més detall a la 
documentació gràfica. 
 
5.1. Moviment de terres 
 
Els moviments de terres no seran molt importants donades les característiques de l'obra. 
Consistiran en l’excavació per a l’execució de la llosa de fonamentació, la execució de les rases.  
 
Tot segons els plànols. Per fer-ho s'utilitzarà excavadora i la terra extreta es portarà a abocador 
autoritzat. 
 
5.2. Execució de rases  
 
Lligat al capítol de moviment de terres, es realitzaran les rases per al pas d’instalꞏlacions. 
Aquestes rases tindran el traçat descrit en els plànols i seguiran l’amplada i profunditat descrites 
en els detalls de tipologia de rasa. Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit 
per les instalꞏlacions, i es cobrirà els mateixos tubs també amb una capa de sorra. Es posarà la 
cinta indicadora i es procedirà al cobriment. 
Totes les rases discorreran preferiblement sobre paviment de sauló. En el cas que per 
modificacions s’hagi de travessar una zona pavimentada amb formigó, abans de realitzar les 
rases, es procedirà a realitzar un tall amb màquina de disc, i un cop reemplenades les rases es 
procedirà a la posterior reparació del paviment. 
 
En el moment de realitzar les rases es prestarà especial atenció a les instalꞏlacions existents, i 
hi haurà d’haver l’instalꞏlador a obra per a esmenar els possibles contratemps que es puguin 
produir. 
 
Les rases es realitzaran de manera que només hi hagi un punt baix en tot el recorregut, evitant 
sifons. En cas que no es puguin evitar, caldrà realitzar una arqueta i ubicar-hi un purgador per a 
poder-ne eliminar l’aire que es pugui acumular en el sifó. 
 
Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió que el 
fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix. La runa extreta de la 
realització de rases així com la possible terra sobrant es portaran a abocador autoritzat de 
manera separada. 
 
5.3. Fonamentació i paviment 
 
La fonamentació del conjunt sala de calderes i sitja estarà constituïda per una solera estructural 
de formigó armat HA-25/B/20/IIa, de 30cm d’espessor, amb acer corrugat tipus B-500S (format 
per una malla electrosoldada de 10mm de 30x30 a l’armat superior i inferior. Aquesta llosa tindrà 
la forma, dimensions i característiques indicades en els plànols. 
 
En tots els casos descrits, en primer lloc es farà un reblert de 10 cm de graves i s’anivellarà, 
netejarà i piconarà lleugerament el fons per tal de que es pugui colꞏlocar correctament l’armat de 
les lloses. Posteriorment es procedirà a efectuar la llosa. Finalment es donarà un acabat 
superficial mitjançant remolinat mecànic fi (es donarà un lleuger pendent a les soleres per a 
conduir l’aigua cap a les boneres o cap a l’exterior de la llosa. 
 



Una vegada feta l’excavació es procedirà a efectuar una revisió dels elements de fonamentació 
segons la tipologia de terreny. 
 
5.4. Estructura i tancaments 

 
L’estructura de la sala de calderes i la sitja d’emmagatzematge, serà de formigó armat 
HA/25/B/IIa amb acer B500S, encofrat, de 20 cm de gruix amb consistència tova i grandària 
màxima del granulat de 20m. S’impermeabilitzaran els paraments verticals i horitzontals. Es 
practicarà una comporta de manteniment. 
 
5.5. Coberta 
 
La sala de calderes i sitja disposaran d’una coberta plana de formigó armat HA/25/B/IIa amb acer 
B500S, encofrat, de 20 cm de gruix amb consistència tova i grandària màxima del granulat de 
20m. 
 
5.6. Portes d’accés a la sala i sitja 
 
Per tal de facilitar l’accés a la sala de calderes i dur a terme les feines de manteniment 
necessàries, s'instalꞏlarà una porta de dues fulles de 1,75 m d’amplada i 2,6 m d’alçada d’acer, 
amb d’obertura fàcil des de l’interior mitjançant barra antipànic. 
 
L’accés del biocombustible es realitzarà mitjançant una comporta practicada a la coberta de la 
sitja, amb característiques descrites en els plànols adjunts. La comporta de manteniment de la 
sitja tindrà unes dimensions de 0,80 x 2 m, disposarà per dins d’un sistema antipressió, format 
per taulons de fusta guiats a l’interior de perfils metàlꞏlics, que permetrà obrir la porta, sense que 
s’esllavissi la pila de biomassa. 
 
En els dos casos la part baixa de les portes metàlꞏliques disposaran de reixa de ventilació, i 
disposaran a més de pany per a garantir només l’accés a persones autoritzades. 
 
5.7. Condicionaments previs 
 
Es realitzarà la rasa pel pas de les canonades que connectaran la nova instalꞏlació amb l’existent, 
així com el rebaixat del terreny per a l’execució de la solera que actuarà com a fonament de la 
sala de calderes i sitja. 
 
S’adequarà l’espai destinat a l’estacionament del camió de descàrrega per bolquet, descrit als 
plànols, per tal de delimitar-ne la superfície. 
 
  



6. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 

6.1. Normativa aplicable 
 

Normativa tècnica general d’Edificació Aspectes generals 
 

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

 

- D 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que 
solꞏlicitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

 

- Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: RD 1630/1992 
modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 

 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 462/1971 
(BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación: 9/6/1971 (BOE: 
17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 

- Libro de Ordenes y visitas D 461/1997, de 11 de març 
 

- Certificado final de dirección de obras D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

- Ley de Contratos del sector público Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
 

- Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público RD 817/2009 (BOE: 
15.05.09) 

 

- Llei de l’Obra pública: Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 

Habitatge 
 

- Llei de l'habitatge: Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
 

- Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. D 55/2009 (DOGC 
9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 

 

- Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges: 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 
Llocs de treball 

 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo 
 

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

 
Accessibilitat 

 

- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificacions: RD 505/2007  (BOE  113  de  l'11/5/2007). Desarrollo  de    la LIONDAU, 
Ley  de  Igualdad  de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 



- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA. 
 

- CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 
 

- CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització: RD 314/2006, de 17 de març de 
2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). 

 

- Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 
(DOGC: 25/11/91) 

 

- Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 D 135/95 (DOGC: 
24/3/95) 

 
Instalꞏlacions d’aigua 

 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
 

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

- CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 
(BOE 18/07/2003) 
 

- Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries RD 2060/2008 
(BOE: 05/02/2009) 
 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 21/2006 
(DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi D 
352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

- Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats  a serveis públics de  la Generalitat de Catalunya, així 
com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). 

 
Instalꞏlacions d’evacuació 
 

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

Instalꞏlacions tèrmiques 
 

- RITE “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”: RD 238/2013 (BOE: 
13/4/2013 i les seves correccions d’errades (BOE 5/9/2013) 
 

- Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia RD 69/2007 
(BOE 23.10.2007) 

 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis RD  65/2003 
(BOE 18/07/2003) 

 



- Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries RD 2060/2008 
(BOE: 05/02/2009) 

 

- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi D 52/2004 
(DOGC 29/07/2004) 
 

Instalꞏlacions de ventilació 
 

- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

- RITE “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”: RD 238/2013 (BOE: 
13/4/2013 i les seves correccions d’errades (BOE 5/9/2013) 

 

- CTE DB SI 3.7 Control de humos 
 

- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instalꞏlacions d’electricitat 
 

- REBT    Reglamento    electrotécnico    para    baja    tensión.    Instrucciones    Técnicas 
Complementarias: RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

 
Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 
 

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: RD 314/2006, 
de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 

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

- REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència RD 842/2002 (BOE 
18/09/02) 

 
6.2. Seguretat estructural 

 
- CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

 

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 
6.3. Seguretat en cas d’incendi 

 

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

- CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades. 



- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

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

 

- Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 

6.4. Salubritat 
 

- CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
 

- CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
 

- HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 

- HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 

- HS 3 Qualitat de l’aire interior 
 

- HS 4 Subministrament d’aigua 
 

- HS 5 Evacuació d’aigües 
 

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 
6.5. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 
- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

 

- SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 

- SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
 

- SUA-3 Seguretat enfront al risc d’aprisionament 
 

- SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
 

- SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 

- SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 

- SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
 

- SUA-9 Accessibilitat 
 

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que 
solꞏlicitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.6. Protecció contra el soroll 
 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- Ley del ruido: Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
 

- Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas RD 1367/2007 (BOE 
23/10/2007) 

 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
 

- Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica Decret 
176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

 

- Ordenances municipals 
 
6.7. Estalvi d’energia 

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

 

- CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
 

- HE-0 Limitació del consum energètic 
 

- HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 

- HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques 
 

- HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 
 

- HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

- HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
6.8. Normativa del sistemes constructius de l’edifici 

 
Sistemes estructurals 
 

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 

- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
 

- CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
 

- CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
 

- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
 

- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 
997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02). 



- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 
22/08/2008). 

 

- NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges. 

 
Sistemes constructius 
 

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 

- CTE DB HR Protecció davant del soroll 
 

- CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
 

- CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 

- CTE DB SE F Fàbrica i altres 
 

- CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex 
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en 
vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que solꞏlicitin llicència municipal 
d’obres a partir del 12.09.10). 

 
  



7. VIABILITAT ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL 
 
En les taules següents es realitza un estudi de viabilitat econòmica i mediambiental del projecte. 
 
A continuació es mostren les principals dades energètiques i l’estalvi econòmic anual estimat. 
 

Anàlisi econòmica de la instalꞏlació 

Consum combustible fòssil --- Kg 

Cost anual combustible fòssil --- €/any 

Demanda tèrmica anual 387.138,02 kWh/any 

Consum anual biomassa 430.153,36 kWh/any 

Tones biomassa 126 T/any 

Preu de la biomassa 12.651,57 €/any 

Estalvi econòmic anual --- €/any 

 
En la taula següent es pot observar el estalvi d’emissions com el de combustible. 
 

Dades ambientals 

Estalvi consum fòssil --- kWh/any 

Emissions CO2 combustible fòssil --- kgCO2/kWh 

Estalvi anual emissions Co2 --- TCO2/any 

 
  



8. FINANÇAMENT 
 
Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per a seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març (DOGC núm. 
7078, de 14 de març). Per tant, el 50% de l’objecte d’aquets contracte es cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa 
operatiu FDER de Catalunya 2014-202, objectiu d’inversió en creixement i ocupació." 



9. CONCLUSIONS 
 

El present projecte comprèn la memòria tècnica, càlculs, estat d’amidaments així com diversos 
annexes que recullen tota la documentació tècnica necessària per l’execució de la instalꞏlació 
tèrmica objecte d’aquest projecte. 
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Imatge 1: Façana nord Residència Sant Roc . Imatge 2: Façana sud Residència Sant Roc. 

Imatge 3: Pati façana sud Residència Sant Roc. Imatge 4: Vista sud Residència Sant Roc. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 5: Sala de calderes Residència Sant Roc . 

Imatge 6: Antiga sala calderes. Colꞏlectors i Acumulació 
ACS. Residència Sant Roc. 

Imatge 7: Zona on s’ubicarà la sala de calderes i sitja.. 
Residència Sant Roc. 
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1. CÀRREGUES TÈRMIQUES DE L’EDIFICI 
 
Per a realitzar el càlcul de les càrregues tèrmiques s'ha fet servir les següents premisses o 
estimacions mitges i s'ha utilitzat el software Airpack per a simular a partir de les hipòtesis 
exposades a continuació els resultats de demanda tèrmica de la Residència Sant Roc i el CAP. 
 

Temperatura màxima estiu:     33 ºC 
Temperatura mínima hivern:      -11 ºC 
Variació diària de la temperatura:    14 ºC 
Humitat relativa:      45 % 
Nivell de polꞏlució:       Baix 
 

Transmitància dels paraments 
Parets exteriors sense aïllament:  11,98 W/m2K 
Vidre simple, sense protecció:     5,76 W/m2K 
Sostre entre dos pisos:      1,32 W/m2K 
Terra interior en contacte amb el terreny:   1,05 W/m2K 

 
No es tenen en compte les renovacions d'aire forçades, donat que l'edifici no està equipat amb 
aquest tipus de mecanismes. 
 
Per calcular la potència de calefacció necessària cal determinar les pèrdues d'energia de l'edifici 
o recinte a calefactar. Aquestes pèrdues es produeixin per dues vies: 
 

 Pèrdues per transmissió tèrmica a través dels tancaments 
 Pèrdues degudes a la ventilació i infiltració d'aire exterior 

 
Les pèrdues per transmissió son degudes a la conducció del calor des de l'espai interior cap a 
l'exterior donada la diferencia de temperatura existent. 
 
Pel càlcul de les pèrdues per transmissió s'ha aplicat l'expressió següent: 
 

 TeTifKSQt   
 

Qt pèrdues a través dels tancaments ( W ) 
S superfície de cada tancament ( m2 ) 
K coeficient de transmissió del tancament ( W / m2  C ) 
f factor de majoració per orientació, inèrcia tèrmica, etc. 
Ti temperatura interior del recinte determinada ( C ) 
Te temperatura exterior segons les bases de càlcul ( C ) 

 
Les pèrdues d'aire per ventilació venen donades pel cabal d'aire que s'ha d'introduir i extreure 
del local per a mantenir les condicions higièniques de l'ambient. 
 
Pel càlcul de les pèrdues per ventilació i infiltració la fórmula a utilitzar serà : 
 

   TiTeCaqinqQv    
 

Qv pèrdues per ventilació ( W )  
q Cabal d'aire de ventilació per persona o superfície( m3 /h perso m2 ) 
n ocupació prevista del local o recinte 
qi Cabal d'aire d'infiltració  ( m3 /h ) 
Ca calor específic de l'aire ( W / kg  C ) 
Ti temperatura interior del recinte determinada ( C ) 
Te temperatura exterior segons les bases de càlcul ( C ) 

La potència necessària per a calefacció vindrà donada per la suma de les pèrdues de transmissió 
i de ventilació. 
 



QvQtPc   
 

Els resultats del càlcul detallat per a cada espai i els resultats globals es troben a continuació. 
 

Residència PB Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala d'Actes -Cinema 77,16 2,95 55 12.519,21 

Tallers - Biblio 26,45 2,95 55 4.291,51 

Vestidors Homes 16,21 2,95 55 2.630,07 

Vestidors Dones 16,21 2,95 55 2.630,07 

Càmera 1 8,72 2,95 40 1.028,96 

Càmera 2 8,72 2,95 40 1.028,96 

Cuina 56,78 2,95 45 7.537,55 

Gimnas / rehab 41,45 2,95 55 6.725,26 

Fisioteràpia 15,73 2,95 55 2.552,19 

Menjador personal 15,68 2,95 55 2.544,08 

Passadís 41,13 2,95 40 4.853,34 

Zona ascensor 17,33 2,95 40 2.044,94 

  341,57 50.386,15 
 

Residència P1 Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 61,28 3 55 10.111,20 

Habitació 1 18,36 3 55 3.029,40 

Bany 1 3,35 3 45 452,25 

Habitació 2 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 2 3,24 3 45 437,40 

Habitació 3 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 3 3,24 3 45 437,40 

Habitació 4 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 4 3,24 3 45 437,40 

Habitació 5 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 5 3,24 3 45 437,40 

Habitació 6 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 6 3,24 3 45 437,40 

Habitació 7 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 7 3,24 3 45 437,40 

Habitació 8 14,26 3 55 2.352,90 

Bany 8 3,24 3 45 437,40 

Habitació 9 11,76 3 55 1.940,40 

Bany 9 3,96 3 45 534,60 

Habitació 10 11,76 3 55 1.940,40 

Bany 10 3,96 3 45 534,60 

Consulta 10,36 3 55 1.709,40 

Bany Assistit 5,4 3 45 729,00 

Direcció 8,75 3 55 1.443,75 

Comptabilitat 11,3 3 55 1.864,50 

Recepcio 10,79 3 55 1.780,35 



Traster 3,02 3 0 0,00 

Passadis 50,07 3 40 6.008,40 

Zona ascensor 18,5 3 40 2.220,00 

Vestibul entrada 5,1 3 45 688,50 

  360,22   54.518,85 
 

Residència P2 Ampliació 

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 61,28 2,7 55 9.100,08 

Habitació 1 18,36 2,7 55 2.726,46 

Bany 1 3,35 2,7 45 407,03 

Habitació 2 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 2 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 3 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 3 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 4 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 4 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 5 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 5 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 6 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 6 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 7 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 7 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 8 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 8 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 9 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 9 3,24 2,7 45 393,66 

Habitació 10 14,26 2,7 55 2.117,61 

Bany 10 3,26 2,7 45 396,09 

Habitacio 11 11,76 2,7 55 1.746,36 

Bany 11 3,96 2,7 45 481,14 

Habitacio 12 11,76 2,7 55 1.746,36 

Bany 12 3,96 2,7 55 588,06 

Consulta 10,36 2,7 55 1.538,46 

Bany Assistit 5,4 2,7 45 656,10 

Magatzem 4,2 2,7 0 0,00 

Passadis 68,93 2,7 40 7.444,44 

  360,84     49.038,35 
 

Residència P-1 Reforma  

Espai Superfície (m2) 
Alçada     
(m) 

Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Cuina 25,13 2,5 55 3.455,38 

Rebost 8,25 2,5 0 0,00 

Càmara 9 2,5 0 0,00 

Roba neta 8,4 2,5 40 840,00 

Planxa 8,4 2,5 40 840,00 

Bugaderia 9 2,5 40 900,00 

Sala caldera 10,2 2,5 0 0,00 



Vestuaris 5,4 2,5 55 742,50 

Vestuaris 5,25 2,5 55 721,88 

Magatzem 5,25 2,5 0 0,00 

Roba bruta 5,25 2,5 40 525,00 

Passadis 42,45 2,5 40 4.245,00 

  141,98 12.269,75 

 

Residència PB Reforma  

Espai Superfície (m2) Alçada    (m) Coeficient (W/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Hab malalts terminals 19,16 2,7 55 2.845,26 

Despatx mèdic 15,17 2,7 55 2.252,75 

Sala d'espera 22,03 2,7 55 3.271,46 

Despatx 1 9,73 2,7 55 1.444,91 

Despatx 2 9,65 2,7 55 1.433,03 

Serveis dones 10,97 2,7 45 1332,855 

Serveis homes 5,35 2,7 45 650,025 

habitacio 1 5,34 2,7 55 792,99 

bany 1 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 2 0,195 2,7 55 28,9575 

bany 2 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 3 1,95 2,7 55 289,575 

bany 3 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 4 1,95 2,7 55 289,575 

bany 4 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 5 1,95 2,7 55 289,575 

bany 5 8,81 2,7 45 1070,415 

habitacio 6 9,06 2,7 55 1345,41 

habitacio 7 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 7 1,95 2,7 45 236,925 

habitacio 8 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 8 1,95 2,7 45 236,925 

habitacio 9 8,81 2,7 55 1308,285 

bany 9 1,95 2,7 45 236,925 

famarciola  3,8 2,7 45 461,7 

Bany assistit 9,92 2,7 55 1473,12 

magatzem roba 8,25 2,7 0 0 

passadis 69,95 2,7 40 7554,6 

  75,74 35.743,48 
 

Residència P1 Reforma  

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (W/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Menjador sala 125,8 2,75 55 19.027,25 

habitacio 1 9,65 2,75 55 1.459,56 

bany 1 2,2 2,75 45 272,25 

habitacio 2 8,81 2,75 55 1.332,51 

bany 2 1,95 2,75 45 241,31 

habitacio 3 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 3 1,95 2,75 45 241,3125 



habitacio 4 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 4 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 5 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 5 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 6 8,81 2,75 55 1332,5125 

Bany 6 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 7 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 7 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 8 9,06 2,75 55 1370,325 

habitacio 9 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 9 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 10 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 10 1,95 2,75 45 241,3125 

habitacio 11 8,81 2,75 55 1332,5125 

bany 11 1,95 2,75 45 241,3125 

Parquing cadires 3,8 2,75 45 470,25 

Bany assistit 11,02 2,75 45 1363,725 

Farmacia 9,92 2,75 45 1227,6 

magatzem roba 7,26 2,75 0 0 

passadis 76,51 2,75 40 8416,1 

  352,06   47.771,49 

  
 

Residència P2 Reforma  
Espai Sup m2 Alçada m Coef W/m3 Càrrega T 

habitacio 1 9,65 2,7 55 1.433,03 

bany 1 2,2 2,7 45 267,30 

habitacio 2 8 2,7 55 1.188,00 

bany 2 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 3 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 4 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 5 8,81 2,7 55 1.308,29 

bany 5 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 6 8 2,7 55 1.188,00 

habitacio 7 8 2,7 55 1.188,00 

bany 7 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 8 8,67 2,7 55 1.287,50 

habitacio 9 8,08 2,7 55 1.199,88 

bany 9 5,28 2,7 45 641,52 

habitacio 10 7,92 2,7 55 1.176,12 

Bany assistit 5,2 2,7 45 631,80 

habitacio 11 11,07 2,7 55 1.643,90 

bany 11 4,46 2,7 45 541,89 

habitacio 12 13,78 2,7 55 2.046,33 

bany 12 3,46 2,7 45 420,39 

magatzem roba 3,46 2,7 0 0,00 

passadis 76,51 2,7 40 8.263,08 

  224,39 28.725,57 

 



CAP P0   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Recepcio 13,5 2,6 55 1.930,50 

Entrada 18,1 2,6 45 2.117,70 

Consulta 1 12,95 2,6 55 1.851,85 

Consulta 2 12,95 2,6 55 1.851,85 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Lavabo adaptat 2,89 2,6 45 338,13 

  73,13 9.414,99 

   
CAP P1   

Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Sala 1 4,32 2,6 45 505,44 

Sala espera 18,1 2,6 45 2.117,70 

Consulta 1 12,95 2,6 55 1.851,85 

Consulta 2 12,95 2,6 55 1.851,85 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Lavabo 4,077 2,6 45 477,01 

Sala 2 4,32 2,6 45 505,44 

  69,457 8.634,25 

 

CAP P2   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Dormitori masc 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor home 7,5 2,6 45 877,50 

Dormitori fem 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor dones 13,5 2,6 45 1.579,50 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Sala 18,1 2,6 45 2.117,70 

  68,74 8.316,36 

 
  

CAP P3   
Espai Superfície (m2) Alçada     (m) Coeficient (w/m3) Càrrega Tèrmica (W) 

Dormitori masc 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor home 7,5 2,6 45 877,50 

Dormitori fem 8,45 2,6 55 1.208,35 

Vestidor dones 13,5 2,6 45 1.579,50 

Escala 12,74 2,6 40 1.324,96 

Sala 18,1 2,6 45 2.117,70 

  68,74 8.316,36 
 

TOTAL EDIFICI 313.135,59 W

Coeficient de simultaneitat 0,8

Potència calculada 250508,47 W

CALDERA A INSTALꞏLAR 250 kW

  



2. CAPACITAT ÚTIL I AUTONOMIA DE LA SITJA 
 
L’energia continguda en una sitja amb rampes es calcula segons la següent expressió, segons 
el Quadern Pràctic núm. 5 de l’ICAEN. 
 

Etotal= ρcombustible x PCIcombustible x Vsitja x Fcombustible 
 

On: 
Etotal: és l’energia total continguda en la sitja (kWh) 
ρcombustible: és la densitat del combustible (kg/m3) 
PCIcombustible: és el poder calorífic inferior del combustible (kWh/kg) 
Vsitja: és el volum de la sitja tenint en compte les rampes (m3) 
Fcombustible: és el factor de correcció segons la disposició del combustible dins la sitja 

 
*Per al càlcul s’utilitzen unes dades de densitat i PCI corresponents a un 30% d’humitat BH del 
biocombustible. Sempre que aquestes condicions variïn així ho farà l’energia continguda dins la 
sitja. 
 

Etotal= 300 kg/m3 x 3,4 kWh/kg x 56,25 m3 x 0,8 = 45.900 kWh. 
 
 
 
 
  



3. DIPÒSIT D’INÈRCIA 
 
El ràtio recomanada de volum d’acumulació és d’entre 20 i 30 litres/kWn segons s’indica a la 
Guia tècnica d’instalꞏlacions de biomassa en edificis de l’IDAE. Disposarà d’aïllament tèrmic 
segons disposa la normativa vigent. El dipòsit d’inèrcia hauria de tenir un volum d’entre 5.000 i 
7.500 litres. 
 
El fabricant recomana un volum mínim de 3.000 litres per a aquesta potència. S’escull un dipòsit 
de 3.000 litres. 
 
L’energia necessària per a escalfar l’aigua continguda dins del dipòsit d’inèrcia es calcula 
mitjançant la següent expressió: 
 

E = V x ∆ T x Ce x De  
On; 

V: Volum d’acumulació: 3.000 l 
∆ T: Salt tèrmic: 10ºC 
Ce:Calor específic de l’aigua: 1,16 Wh/ºCꞏkg 
De:Densitat de l’aigua: 1 kg/l 

 

E = 3.000 l x 10 ºC x 1,16 Wh/ºCꞏkg x 1 kg/l = 34.800 Wh 

  



4. VAS D’EXPANSIÓ 
 

Vas d’expansió del circuit de calefacció 
 

 Entrada Sortida Mitjana 

Temperatura Aigua 80,00 ºC 65,00 ºC 72,50 ºC 
 

Càlcul Volum aigua a la instalꞏlació  

Diferència alçada: Δh Diferència entre dipòsit d'expansió i últim emissor: 10,00 m 

Pressió alçada manomètrica Pm Δh + 10 m.c.a 20,00 m.c.a. 1,96 bar 

Pressió màxima de treball PM Pm + 10 m.c.a 30,00 m.c.a. 2,94 bar 

Volum d'aigua central tèrmica Vr HERZ Firematic 250 kW 436,00 litres 

Volum aigua dipòsit d'inercial Vi 1 dipòsit de 3.000 litres 3.0000 litres 

Volum aigua canonades Vc DN 73 Longitud: 12,00 metres 50,22 litres 
  DN 73 Longitud: 330,00 metres 1.381,18 Litres

  DNI 73  Longitud: 34,00 metres 142,30  

Volum total VTI       5.009,07 litres 

Factor de correcció Majoració f  30 % 

Volum total majorat VTm  6.512,61 litres
 

Taratge vàlvula de seguretat PVS 4,00 bar 

Pressió màxima de treball PM PM = 0,90 x PVS + 1 = 4,60 bar 4,60 bar 
  PM = PVS + 0,65 = 4,65 bar 

Pressió mínima de treball Pm 1,50 bar 

Coeficient de pressió CP CP = PM / (PM - Pm) 1,48 bar 
 

Rang Temperatura Expressió Ce Instalꞏlació 

30 ºC a 70 ºC Ce = (-1,75 + 0,064 ꞏ tea + 0,0036 ꞏ tea
2) ꞏ 0,001 

0,02556 71 ºC a 140 ºC Ce = (-33,48 + 0,738 ꞏ tea) ꞏ 0,001 

141 ºC a 210 ºC Ce = (-95,00 + 1,20 ꞏ tea) ꞏ 0,001 
 

 

Volum Vas d’Expansió 

Mínim: V = VTM x CP x Ce = 190  litres 

A instalꞏlar: 600 litres 
 

 
  



5. BOMBES CIRCULACIÓ 
 

La selecció de les bombes s'ha efectuat en funció de la potència tèrmica necessària i del salt 
tèrmic en cadascun dels circuits que s'han d'alimentar. El cabal necessari per a les bombes de 
circulació d'aigua es determina mitjançant l'expressió següent: 

 

Q = P / t 

essent : 

 Q  = cabal d'aigua a alimentar. 

 P  = potència tèrmica. 

 t = salt tèrmic. 

 
Serà necessari la instalꞏlació de les següents bombes: 

 

- Circuit primari: 
Cabal:      Grundfos 
Model:     MAGNA3 40-60F 
Cabal:      21,5 m3/h 
PdC:     2 mca 
Fluid:     Aigua 
Temperatur a Admissible de Treball: 110ºC 

 

- Circuit Dipòsit inèrcia – Subestació intercanvi de calor 
Marca:     Grundfos 
Model:     MAGNA3 40-100F 
Cabal:      17,2 m3/h 
PdC:     3,5 mca 
Fluid:     Aigua 
Temperatura Admissible de Treball: 110ºC 

 

 
 

  



7. CANONADES DEL CIRCUIT HIDRÀULIC 
 

Les canonades s’han dimensionat amb un full de càlcul específic. El càlcul es realitza a partir de 
dos paràmetres: la velocitat màxima de l’aigua prevista a cada tram i la màxima pèrdua de 
càrrega per m de longitud de canonada. Per al càlcul de la instalꞏlació present els valors límits 
seleccionats per a aquests paràmetres son 1,5 m/s i 500 Pa/m. 
 

Com dades complementàries s’indica el tipus de tub a partir del qual es determina la rugositat de 
les canonades, així com la temperatura de funcionament, que proporciona la viscositat. 
 

Cada tram es calcula pel cabal previst en funció de la potència tèrmica transportada i del salt 
tèrmic de funcionament considerat per a la instalꞏlació. 
 

Amb aquestes dades el full proporciona els resultats següents: el diàmetre calculat que compleix 
amb les condicions límits de velocitat i pèrdua de càrrega, la velocitat en el tram, la pèrdua de 
càrrega calculada per al tram i la pèrdua total acumulada des de l’origen del circuit. 
 

Com a resultats genèrics dona el tram on s’obté la màxima pèrdua acumulada i el número 
d’identificació d’aquest tram, el cabal màxim i el número del tram per on circula aquest cabal, la 
potència instalꞏlada, el volum d’aigua contingut a la instalꞏlació, les pèrdues energètiques en els 
tubs i l’amidament dels materials. 
 

Cal indicar que les pèrdues calculades per a cada tram son degudes a les pèrdues per fregament 
en els trams rectes de les canonades i a les pèrdues singulars produïdes pels accessoris. 
Aquestes últimes es poden determinar introduint el número i tipus d’accessori per a cada tram o 
com un valor percentual de les pèrdues per fregament, que es com s’ha realitzat en aquest cas. 
 

Per al càlcul de les pèrdues per fregament s’utilitza la fórmula de Darcy-Weisbach: 
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on el factor de fregament f es determina per la fórmula simplificada de Moody: 
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la resta de variables son 

k/d rugositat relativa  

Re número de Reynolds  

L longitud del tram (m) 

d diàmetre (m) 

v velocitat de l’aigua en el tram (m/s) 

g acceleració de la gravetat (9,81 m2/s) 
 

les pèrdues puntuals als accessoris es calculen amb la fórmula: 

    
K coeficient de pèrdua puntual associat al accessori 
 

h K
v

gL  
2

2



En funció del cabal necessari per a cada circuit (fred i calor) i de la pèrdua de càrrega determinada 
per aquest circuit s’han determinat les característiques de les bombes hidràuliques. 
 

7.1 Circuit primari biomassa 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

T impulsió Ti 70 ºC 

T retorn Tr 60 ºC 

Delta T ΔT 10 K 

Potència P 250 kW 

Cabal Q 21.500,00 l/h 

 

Kv Q (l/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Ø calculat 

(mm) 
Mat. Canonada

Ø int 
(mm) 

m Vreal 
J unitarias 
(m.c.a./m) 

L (m) Lequiv Ltotal
Perdidas 
(m.c.a.) 

1 21500,00 1,5 71,20 Cu 73/76 73 0,00057 1,42 0,02798 15 4,5 19,5 0,5457 

 

7.2 Circuit Dipòsit d’inèrcia – Subestació intercanvi de calor 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

T impulsió Ti 70 ºC 

T retorn Tr 60 ºC 

Delta T ΔT 10 K 

Potència P 200 kW 

Cabal Q 17.200,00 l/h 

 

Kv Q (l/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Ø calculat 

(mm) 
Mat. Canonada

Ø int 
(mm) 

m Vreal 
J unitarias 
(m.c.a./m) 

L (m) Lequiv Ltotal
Perdidas 
(m.c.a.) 

1 17200,00 1,5 63,68 Cu 73/76 73 0,00057 1,14 0,01893 60 18 78 3,47 

 

  



8. CÀLCUL DE XEMENEIES 
 
Les xemeneies s’han calculat i dissenyat atenent a les prescripcions de la norma UNE 13384-1. 
Compliran amb el marcat CE segons descriu la norma UNE-EN-1856-1. 
 
Les característiques de les calderes que condicionen el dimensionat de les xemeneies són les 
següents: 
 

Caldera de biomassa (250 kW.) : 
 

- Temperatura de fums:  180ºC 
- Flux màssic de fums:   1.108 kg/h 
- Tub de sortida de fums:  DN 250 
- Longitud xemeneia:   13,20 m 

 
La xemeneia de la caldera serà de xapa d’acer inoxidable soldada. Serà calorifugada en tota la 
seva longitud i portarà aïllament elàstic resistent a les altes temperatures en els passos de murs, 
forjats o cobertes. Estarà proveïda de registre per a extracció de condensats. 
 
S’instalꞏlarà un termòstat de fums de reinserció manual a la xemeneia per evitar perdudes de 
rendiment. 
 
El tram horitzontal serà el més curt possible i la seva pendent mínima serà d'un 3%. 
 
Per evitar la contaminació per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades 
permanentment per persones, la boca de sortida exterior ha de situar-se a més de 10 m de 
distancia en horitzontal de les obertures de l’edifici (finestres,...) o bé a més d'1 m per sobre del 
seu punt més alt. 
 
S’adjunten els càlculs justificatius: 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
  



9. SUBESTACIÓ INTERCANVI DE CALOR 
 
Subestació Sedical d'intercanvi de calor compacta, o de característiques tècniques 
equivalents, dissenyada per a connectar-se a un circuit primari de DN80 i a un circuit secundari 
de DN80 mitjançant un bescanviador de plaques per a 200 kW. Controlada per una Vàlvula de 
control de cabal i pressió diferencial motoritzada al circuit primari. La unitat de control DDC 
regularà la temperatura del flux del sistema la qual es configurada mitjançant els paràmetres del 
sistema de control existent. La temperatura de disseny serà 70/60 / 55/65ºC.  
Els components de la subestació seran els següents: 
 
Bescanviador de calor SEDICAL UFP 63/31 LM85 H PN10 
 
Circuit Primari  
2 Brida DN80 PN16 
1 Filtre Y DN8 PN 16  
1 Vàlvula control volumètric i pressió dif.  
1 Actuador vàlvula control modulant 0/2...10v 
1 bescanviador de Plaques 
1 Comptador d'energia Supercal 531 
1 Mòdul Interface BNA-1C/2CS/2DN 
2 Sonda de Temperatura 0-120ºC 
2 Manòmetre 0-16 bar. 
1 Protector sondes 
1 vàlvula de drenatge 
2 Vàlvula d'esfera DN80 PN16 

Circuit Secundari DN80 
1 Filtre Y DN80 PN 16  
2 Sonda de Temperatura 0-120ºC 
2 Manòmetre 0-10 bar 
1 Vàlvula de seguretat 6 bar 
1 vàlvula de drenatge 
2 Protector sondes 
2 Brida DN80 PN16 
2 Vàlvula de papallona DN80 PN16 
1 Quadre de control 
1 Estructura metàlꞏlica per a muntatge dels 
elements de la subestació 

 
Tots els components de la subestació estaran preensamblats y preconnectats. La canonada 
completament soldada i els components estaran segellats amb juntes planes i cargols. 
 

Object SEDICAL PROYECTO DH BIOMASSA 

Heat exchangers  unit Heating 

  Manufacturer    SEDICAL 

  Type   UFP-63/31 LM85 IG PN10 

  PED-Class   2014/68/EU Article 4.3 

  Capacity kW 200 

      Primary Secondary 

  Flowrate m3/h 17.55 17.51 

  Temperatures °C / °C 70.0 / 60.0 55.0 / 65.0 

  Pressure drop kPa 19.9 19.8 

  Dimensioning pressure bar 10 10 

  Plate material   Auto 

  Flow media    Water Water 

  Prim. common Primary Secondary 

Pipes sizes (DN) 80 80 80 

Input site data Temperatures ℃ / ℃ 70.0 / 60.0 55.0 / 65.0 

Input site data Pressure drop kPa 19.9 19.8 

Total primary pressure drop 62 kPa 

Available pressure drop for substation 100 kPa 

 
 
 
  



 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
PER LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

 
RESIDÈNCIA SANT ROC 

 
Carrer Prat de la Riba, 6 

25720 Bellver de Cerdanya 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ANNEX III 
 FITXES TÈCNIQUES 

 
 
 
 
 

1.- CALDERA BIOMASSA (ESTELLA) 
 

2.- BOMBES CIRCULADORES 
 

3.- SUBESTACIÓ INTERCANVI DE CALOR 
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fm 249-301:   1…Impulsión (DN80,PN6) , 2…Llenado (DN80,PN6) , 3...Llenado/Vaciado (DI 3/4"), 4a...Entrada - Intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI), 4b -Salida- Intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI)

Altura 1818 2010

Anchura 950 1065
Anchura 1024 1230

Medidas para el aporte
Longitud 1494 2065

Distancia mínima izquierda 300 300
Distancia mínima derecha 700 700

Distancia mínima frente 750 750
Distancia mínima detrás 600 800

Altura minimal 2400 2600
Diámetro salida de humos 200 250

Altura 1578 1525
Altura 1400 1380

Altura 765 765
Altura 1813 1807

247 257
Anchura 980 1116

Altura 1679 2004
Altura 1818 1911

Altura 648 690
Altura 678 717

2672
Longitud 1494 1906
Longitud 952 1293

firematic

Rango de potencia - En placa de características [kW]

Combustión máx. [h]
Longitud 2071

Anchura 1888 2096
Anchura 523 552

Longitud

E
1
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NB-firematic 130-301_ESP

Hoja de especificaciones 

Vers.2.9

130 149 151 180 199 201 249 251 299 301
Datos técnicos

10,1 (13,4) 13,4  (13,4) 13,4  (13,4) 13,0 (13,0) 16,9 (16,9) 16,9 (16,9) 8,7 (9,1) 8,7 (9,1) 12,4 (12,4) 12,4 (12,4)
38,7 (51,4) 51,4  (51,4) 51,4  (51,4) 50,2 (50,2) 54,3 (65,2) 54,3 (65,2) 33,8 (35,5) 33,8 (35,5) 48,7 (48,7) 48,7 (48,7)

6210 ( 6831 ) 7118 ( 7022 ) 7404 ( 7404 ) 8598 ( 8742 ) 9506 ( 9506 ) 9602 ( 9602 ) 11895 ( 11895 ) 11990 ( 11990 ) 14283 ( 14283 ) 14379 ( 14379 ) 
7452 ( 8197 ) 8541 ( 8426 ) 8885 ( 8885 ) 10318 ( 10490 ) 11407 ( 11407 ) 11522 ( 11522 ) 14273 ( 14273 ) 14388 ( 14388 ) 17140 ( 17140 ) 17254 ( 17254 ) 
0,173 (0,145) 0,173 (0,173) 0,215 (0,161) 0,27 (0,239) 0,29 (0,261) 0,29 (0,261) 0,286 (0,240) 0,286 (0,240) 0,436 (-) 0,436 (-)
0,090  (0,073) 0,090 (0,073) 0,090 (0,073) 0,095 (0,106) 0,095 (0,106) 0,095 (0,106) 0,089 (0,085) 0,089 (0,085) 0,089 (-) 0,089 (-)

1500 1500 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000

~140 (~130) ~140 (~130) ~160 (~140) ~130 (~160) ~160 (~170) ~160 (~170) ~ 130 (~145) ~ 130 (~145) ~150 (~160) ~150 (~160)
0,076 (0,079) 0,089 (0,087) 0,089 (0,087) 0,110 (0,105) 0,119 (0,114) 0,119 (0,114) 0,145 (0,165) 0,145 (0,165) 0,177 (0,193) 0,177 (0,193)

212 (218) 246 (241) 246 (241) 305 (290) 329 (315) 329 (315) 402 (455) 402 (455) 490 (539) 490 (539)
320 (321) 372 (356) 390 (365) 451 (459) 521 (511) 521 (511) 594 (722) 594 (722) 759 (854) 759 (854)
13,1 (13,3) 14,2 (14,5) 14,2 (14,5) 14,1 (14,3) 14,2 (14,8) 14,2 (14,8) 13,6 (12,2) 13,6 (12,2) 13,8 (12,3) 13,8 (12,3)
92,3 (92,0) 93,5 (93,7) 93,5 (93,7) 92,3 (92,3) 92,1 (91,8) 92,1 (91,8) 93,1 (92,8) 93,1 (92,8) 92,4 (91,2) 92,4 (91,2)

~85 (~85) ~85 (~85) ~85 (~85) ~85 (~ 85) ~85 (~85) ~85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85)
0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05)

Temperatura gases [°C]
Caudal de gases [kg/s] **
Caudal de gases [Nm³/h] ** ( 0°C / 1013 mbar / 13%O2 )
Caudal de gases [*** Bm³/h] **
CO2 contenido [Vol. %] *
Rendimiento [%] *

Emisiones - Potencia parcial Astillas (Pellets)
Temperatura gases [°C]

Número de válvulas de seguridad 1 1
Volumen mínimo recomendado depósito de inercia [l]

Emisiones - Potencia nominal Astillas (Pellets)

Inter. de calor-Nº de pasos/Conductos [Cantidad] 2 / 3x10;3x10 2 / 5x12; 5x12
Temperatura de apertura de la válvula de seguridad (°C) 95 95

Volumen de la cámara de combustión [m³] 0,3181 0,56
Caudal mínimo intercambiador de seguridad [l/h] >1200 >1200

Superficie del intercambio de calor [m²] 0,57 2 / 5x12; 5x12
Presión mínima agua fría [bar] 2 2

Superficie parrilla [m2] 0,307 0,48

Pérdida de caudal para dt=20K [mbar] *
Pérdida de caudal para dt=10K [mbar] *
Caudal mínimo dt=18K [kg/h] **
Caudal dt=15K [kg/h] *
Consumo eléctrico, a potencia nominal [kW] *
Consumo eléctrico, a potencia parcial [kW] *

Contenido de agua [l] 254 436
Conexión eléctrica [V,Hz,A] / Potencia [kW] ~230,50,16/2,8 ~3x400,50,16/3,0

Superficie intercambiador [m2] 7,2 13,53

0,05/0,1 0,05/0,1
Sopre presión de trabajo mín./máx. [bar] 1,5/5 1,5/5

Agitador - Conexión eléctrica [V] 3 x 400 3 x 400
Pérdida de caudal para  dt=35K [mbar] ** - -

-
Vol. del depósito de cenizas de la cámara de combustión [l] 75 85
Volumen de cenizas en el cuerpo intercambiador de calor [l]] 75 85

HERZ firematic 130 - 301
firematic 

Peso de la caldera [kg] 1370 2264
Vol. del depósito de cenizas de  la cámara de combustión[l] -

Temperatura máxima de impulsión [°C] 95 95
Temperatura máx. de seguridad - STL (°C) 95 95

Tiro mín./máx. admisible [mbar]
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~85 (~85) ~85 (~85) ~85 (~85) ~85 (~ 85) ~85 (~85) ~85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85) ~ 85 (~85)
0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) El depósito no es obligatorio

64 (61) 64 (61) 64 (61) 64 (61) 64 (61) 64 (61) 126 (-) 126 (-) 126 (-) 126 (-)  siempre y cuando se
84 (80) 84 (80) 84 (80) 84 (80) 84 (80) 84 (80) 165 (-) 165 (-) 165 (-) 165 (-)  garantice lo siguiente:

12,2 (12,3) 12,2 (12,3) 12,2 (12,3) 12,2 (12,3) 12,2 (12,3) 12,2 (12,3) 12,0 (11,3) 12,0 (11,3) 12,0 (11,3) 12,0 (11,3) Energía suministrada:
94,2 (94,1) 94,2 (94,1) 94,2 (94,1) 94,2 (94,1) 94,2 (94,1) 94,2 (94,1) 93,1 (95,2) 93,1 (95,2) 93,1 (95,2) 93,1 (95,2) El 100% de la potencia nominal

durante mínimo 0,75 horas o,
El 30% de la potencia nominal

- (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) (-) (121/12) (-) (122/12) (-) (123/12) (-) (124/12) durante mínimo 1 horas.

32-0129/T5 32-0129/T5 32-0129/T5 32-0129/T5 32-0129/T5 32-0129/T5 32-0129/T2 (044/13) 32-0129 /T2 (045/13) 32-0129/T2 (046/13) 32-0129/T2 (047/13)

SZU (SZU) SZU (SZU) SZU (SZU) SZU (SZU) SZU (SZU) SZU (SZU) SZU (BLT) SZU (BLT) SZU (BLT) SZU (BLT)

*Datos de mediciones del informe de homologación **Calculado con los valores del combustible del informe de homologación ***Metros cúbicos  con los valores del combustible del informe de homologación

HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld

Número de referencia (homologación) 

Número aprobación

Homologador

Reservado el derecho a modificar los datos!Ventilador de encendido  [kW] 1,6 1,6
Ventilador encendido-Sección trans. de cab. el./Nº hilos para cable 1,5 / 3 0,75 / 3

Limp. del interc. t.-Sección transv. de cab. el./Nº  hilos para cable 0,75 / 3 0,75 / 3
Motor del sinfín de descarga de cenizas [kW] 0,09
Motor  sinf.  desc. de c.-Sec. trans. de cab. el./Nº. hilos para cable 0,75 / 3 0,75 / 3

Motor de parrilla de avance [kW]

0,75 / 3+2

0,09

0,09

0,085

El volumen del depósito de 
inercia depende de la 

instalación. Debe ser calculado 
por un ingeniero según el 

esquema hidráulico! 

fm 130-201:    1…Impulsión (DI 2") , 2…Llenado (DI 2") , 3...Llenado/Vaciado (DI 3/4"), 4a...Entrada - intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI), 4b -Salida- Intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI)
fm 249-301:   1…Impulsión (DN80,PN6) , 2…Llenado (DN80,PN6) , 3...Llenado/Vaciado (DI 3/4"), 4a...Entrada - Intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI), 4b -Salida- Intercambiador térmico de seguridad (1/2" DI)

Caudal de gases [*** Bm³/h] **
CO2 contenido [Vol. %] *
Rendimiento [%] *

Parrilla basculante  [kW] 0,085
Parilla basc.-Sección transv. de cab. el.[mm²]/Nº  hilos para cable 0,75 / 3 0,75 / 3

Vent. de t.-Sección transv. de cab. el.[mm²] / Nº de hilos para cable 3x1 - 3x0,25 / 3+3 3x1 - 3x0,25 / 3+3
Vaciador sinfín [kW] 0,37 0,75

Motor d. par.-Sección transv. de cab. el.[mm²]/Nº hilos para cable 0,75 / 3 0,75 / 3
Limpieza del intercambiador térmico  [kW] 0,09

Combustibles aceptados:
Astilla: Calidades A1, A2, B1,
Tamaño de partícula P16B, P31,5, P45A según 

EN14961-1/4, Densidad (BD)  >1501 o (BD)>2002; 
G30- G50, W 15-40 según ÖNORM M 7133. 
Potencia nominal con astilla M25(W25), o
Valor calorífico (Q)>3.5kWh/kg.
Pellets: Calidades A1,A2* según EN 14961-2, 
ENplus, ÖNORM M 7135, DIN plus, Swiss Pellets. 
A2* con firematic 80-301                                             
1 Madera blanda, 2 Madera dura                                                                                                     

Vaciador sinfín-Secc.n transv. de cab. el.[mm²]/Nº  hilos para cable 0,75 / 3+2

0,06

0,06

Homologaciones

Potencia eléctrica
Ventilador extractor de humo [kW] 0,31 1

Temperatura gases [°C]
Caudal de gases [kg/s] **
Caudal de gases [Nm³/h] **     (0°C / 1013 mbar / 13%O2)

Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Contar Descripción
2 MAGNA3 40-60 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924267
Con una eficiencia nunca vista, una gama muy amplia y funciones integradas de comunicación, la MAGNA3 es
ideal para ingenieros y especificadores que buscan un elevado rendimiento de los sistemas de calefacción y
refrigeración. MAGNA3 es la opción ideal para casi cualquier proyecto de construcción, antiguo o nuevo. La
bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre y
con sólo dos juntas de estanqueidad para el sellado. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. La
MAGNA3 es una bomba que no requiere mantenimiento y con un coste extremadamente bajo de vida útil.
>>>Funciones características

• AUTOADAPT
• FLOWADAPT y FLOWLIMIT (reduce la necesidad de válvulas de estrangulamiento de la bomba)
• Control de presión proporcional
• Control de presión constante
• Control de temperatura constante
• Control de temperatura diferencial (requiere un sensor adicional de temperatura)
• Trabajo en la curva constante
• Trabajo en la curva máximo y mínimo
• Modo nocturno automático
• Supervisión de energía calorífica
• No es necesaria protección externa del motor
• Innovador anillo de abrazadera con tan solo un tornillo, que permite un fácil reposicionamiento del

cabezal de la bomba
• Carcasas de aislamiento suministradas con bombas sencillas para sistemas de calefacción
• Amplia gama de temperaturas gracias al sistema electrónico refrigerado por aire >>>Comunicación
• Comunicación inalámbrica con la aplicación Grundfos GO Remote
• Comunicación de bus de campo a través de módulos CIM
• Entradas digitales
• Salidas de relé
• Entrada analógica >>>Detalles del producto La MAGNA3 es una bomba monofásica que se caracteriza

por lo siguiente
• Controlador integrado en la caja de control
• Panel de control con pantalla TFT en la caja de control
• Caja de control preparada para módulos CIM opcionales
• Sensor integrado de presión diferencial y temperatura
• Carcasa de bomba en hierro fundido (también disponibles versiones en acero inoxidable)
• Camisa del rotor de composite reforzado con fibra de carbono
• Placa de soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable
• carcasa de estator en aluminio
• Sistema electrónico refrigerado por aire >>>Motor y controlador electrónico La MAGNA3 incorpora un

motor síncrono de imanes permanentes y 4 polos (motor PM). Este tipo de motor se caracteriza por una
eficiencia mayor a la de un motor asíncrono de jaula de ardilla convencional. La velocidad de la bomba
está controlada por un convertidor de frecuencia integrado.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Contar Descripción
Técnico:
Caudal real calculado: 21.5 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN6/10
Longitud puerto a puerto: 220 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 12 .. 185 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.11 .. 1.58 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.19
Peso neto: 9.92 kg
Peso bruto: 10.4 kg
Volumen de transporte: 0.019 m³
VVS danés n.º: 380792061
RSK sueco n.º: 5732584
Finés: 4615362
NRF noruego n.º: 9042341
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924267 MAGNA3 40-60 F 50 Hz
H
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2 x MAGNA3 40-60 F, 1*230 V, 50Hz, Modelo D

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %
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None
Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Q = 21.5 m³/h
H = 2 m
n = 2 x 72 % / 2661 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 52.4 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 219.7 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

H
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2 x MAGNA3 40-60 F, 1*230 V, 50Hz, Modelo D

100 %
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None
Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Q = 21.5 m³/h
H = 2 m
n = 2 x 72 % / 2661 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 52.4 %

P1
[W]

0

50

100

150

200

250

300

350

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 219.7 W
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Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA3 40-60 F
Código:: 97924267
Número EAN:: 5710626493425

5710626493425
Precio: 1.542,00 EUR
Técnico:
Caudal real calculado: 21.5 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2 m
Altura máx.: 60 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de
características:

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Modelo: D
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN6/10
Longitud puerto a puerto: 220 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 12 .. 185 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.11 .. 1.58 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.19
Peso neto: 9.92 kg
Peso bruto: 10.4 kg
Volumen de transporte: 0.019 m³
VVS danés n.º: 380792061
RSK sueco n.º: 5732584
Finés: 4615362
NRF noruego n.º: 9042341
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924267 MAGNA3 40-60 F 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924267 MAGNA3 40-60 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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NC NO C INMIN S/S

RELAY1 RELAY2

Max. 250V AC, 2A, AC1
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Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924267 MAGNA3 40-60 F 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Zona de aplicación Edificios

comerciales
Tipo de instalación Distribución
Instalación Circuladora

principal
Caudal (Q) 21.5 m³/h
Altura (H) 2 m
BMS connectivity No
Priorizar el suministro rápido No

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de calefacción

Temperatura mín. del líquido 20 °C
Temperatura máxima del líquido 60 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento

60 °C

Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 10 %

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminución a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20
Controlado de manera remota mediante un
controlador externo,

No

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de carga Perfil estándar
Funcionamiento reducido nocturno No

Configuración
Seleccione el tipo de hidráulica Paralela
Número total de bombas 2
De las cuales: número de bombas en reposo 0

Diseño de la bomba
Material de la bomba Hierro fundido o

acero inoxidable

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite mín. de potencia para arranque
est./triáng.

5.5 kW

Tensión 1 x 230 o 3 x 400 V
Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
Incluir ahorro en energía calorífica No

Ajustes de la lista de resultados
Precio de la energía 0.22 EUR/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Resultado del dimensionamiento

Tipo MAGNA3 40-60 F
Cantidad 2
Motor

Caud 21.5 m³/h
Ligar a 62 %
Alt. 2 m
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la atmosfera)
Pot. P1 0.22 kW
Bomb+motor Eta 52.4 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 52.4 % =Eta relativa punto de trabajo
Consumo energía 609 kWh/Año
Emisión CO2 347 kg/Año
Prec. 3.084,00 EUR
Cte ciclo vital 6295 EUR /15Años
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2 x MAGNA3 40-60 F, 1*230 V, 50Hz, Modelo D
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None
Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Q = 21.5 m³/h
H = 2 m
n = 2 x 72 % / 2661 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 52.4 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 219.7 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Perfil func.

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.23 0.149 0.094 0.046 kW
Total Eta 52.4 54.2 51.7 50.3 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 94 153 224 138 kWh/Año
Cantidad 2 2 2 1
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Código del producto: 97924267
Tipo: MAGNA3 40-60 F
Cantidad: 2
Motor:
Caud: 21.5 m³/h
Ligar a: 62 %
Alt.: 2 m
Pot. P1: 0.22 kW
Bomb+motor Eta: 52.4 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta: 52.4 % =Eta relativa punto de trabajo
Consumo energía: 609 kWh/Año
Emisión CO2: 347 kg/Año
Prec.: 3.084,00 EUR

Perfil carga
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.23 0.149 0.094 0.046 kW
Total Eta 52.4 54.2 51.7 50.3 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 94 153 224 138 kWh/Año
Cantidad 2 2 2 1

Instalación y entrada Resultados de dimensionamiento

Curva de la bomba Dibujo de dimensionamiento

Caudal (Q): 21.5 m³/h Altura (H): 2 m
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar

Presión de entrada mínima: 1.5 bar
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2 x MAGNA3 40-60 F, 1*230 V, 50Hz, Modelo D
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None
Perdidas en instal y válvulas no incluidas
Q = 21.5 m³/h
H = 2 m
n = 2 x 72 % / 2661 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 52.4 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 219.7 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 30/10/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Perfil carga
Q
[m³/h]21,5

16,1

10,8

5,4

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.23 0.149 0.094 0.046 kW
Total Eta 52.4 54.2 51.7 50.3 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 94 153 224 138 kWh/Año
Cantidad 2 2 2 1

Altura total 2 m

Caudal requerido 21.5 m³/h
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Contar Descripción
1 MAGNA3 40-100 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924269
Con una eficiencia nunca vista, una gama muy amplia y funciones integradas de comunicación, la MAGNA3 es
ideal para ingenieros y especificadores que buscan un elevado rendimiento de los sistemas de calefacción y
refrigeración. MAGNA3 es la opción ideal para casi cualquier proyecto de construcción, antiguo o nuevo. La
bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre y
con sólo dos juntas de estanqueidad para el sellado. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. La
MAGNA3 es una bomba que no requiere mantenimiento y con un coste extremadamente bajo de vida útil.
>>>Funciones características

• AUTOADAPT
• FLOWADAPT y FLOWLIMIT (reduce la necesidad de válvulas de estrangulamiento de la bomba)
• Control de presión proporcional
• Control de presión constante
• Control de temperatura constante
• Control de temperatura diferencial (requiere un sensor adicional de temperatura)
• Trabajo en la curva constante
• Trabajo en la curva máximo y mínimo
• Modo nocturno automático
• Supervisión de energía calorífica
• No es necesaria protección externa del motor
• Innovador anillo de abrazadera con tan solo un tornillo, que permite un fácil reposicionamiento del

cabezal de la bomba
• Carcasas de aislamiento suministradas con bombas sencillas para sistemas de calefacción
• Amplia gama de temperaturas gracias al sistema electrónico refrigerado por aire >>>Comunicación
• Comunicación inalámbrica con la aplicación Grundfos GO Remote
• Comunicación de bus de campo a través de módulos CIM
• Entradas digitales
• Salidas de relé
• Entrada analógica >>>Detalles del producto La MAGNA3 es una bomba monofásica que se caracteriza

por lo siguiente
• Controlador integrado en la caja de control
• Panel de control con pantalla TFT en la caja de control
• Caja de control preparada para módulos CIM opcionales
• Sensor integrado de presión diferencial y temperatura
• Carcasa de bomba en hierro fundido (también disponibles versiones en acero inoxidable)
• Camisa del rotor de composite reforzado con fibra de carbono
• Placa de soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable
• carcasa de estator en aluminio
• Sistema electrónico refrigerado por aire >>>Motor y controlador electrónico La MAGNA3 incorpora un

motor síncrono de imanes permanentes y 4 polos (motor PM). Este tipo de motor se caracteriza por una
eficiencia mayor a la de un motor asíncrono de jaula de ardilla convencional. La velocidad de la bomba
está controlada por un convertidor de frecuencia integrado.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

1/10

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924269&freq=50&lang=ESP


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Contar Descripción
Técnico:
Caudal real calculado: 17.2 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3.5 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN6/10
Longitud puerto a puerto: 220 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 18 .. 359 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.2 .. 1.66 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 16.4 kg
Peso bruto: 18.1 kg
Volumen de transporte: 0.039 m³
VVS danés n.º: 380952410
RSK sueco n.º: 5732488
Finés: 4615147
NRF noruego n.º: 9042661
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924269 MAGNA3 40-100 F 50 Hz
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MAGNA3 40-100 F, 1*230 V, Modelo D

Q = 17.19 m³/h
H = 3.5 m
n = 80 % / 3901 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 51.3 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 314.2 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]
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MAGNA3 40-100 F, 1*230 V, Modelo D

Q = 17.19 m³/h
H = 3.5 m
n = 80 % / 3901 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 51.3 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 314.2 W
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA3 40-100 F
Código:: 97924269
Número EAN:: 5710626493449

5710626493449
Precio: 2.109,00 EUR
Técnico:
Caudal real calculado: 17.2 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3.5 m
Altura máx.: 100 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa de
características:

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Modelo: D
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 40
Presión nominal: PN6/10
Longitud puerto a puerto: 220 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 18 .. 359 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.2 .. 1.66 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 16.4 kg
Peso bruto: 18.1 kg
Volumen de transporte: 0.039 m³
VVS danés n.º: 380952410
RSK sueco n.º: 5732488
Finés: 4615147
NRF noruego n.º: 9042661
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924269 MAGNA3 40-100 F 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.

15
0

4084

14/19

10
0/

11
0

10
0/

11
0

73

10
6

16
4

12
8

204
220

83

30
4

84

65
36

9

5/10



Empresa:
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Teléfono:
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924269 MAGNA3 40-100 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

97924269 MAGNA3 40-100 F 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Zona de aplicación Edificios

comerciales
Tipo de instalación Distribución
Instalación Circuladora

principal
Caudal (Q) 17.2 m³/h
Altura (H) 3.5 m
BMS connectivity No
Priorizar el suministro rápido No

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de calefacción

Temperatura mín. del líquido 20 °C
Temperatura máxima del líquido 60 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento

60 °C

Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 10 %

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminución a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20
Controlado de manera remota mediante un
controlador externo,

No

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de carga Perfil estándar
Funcionamiento reducido nocturno No

Configuración
Seleccione el tipo de hidráulica Paralela
Número total de bombas 1

Diseño de la bomba
Material de la bomba Hierro fundido o

acero inoxidable

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite mín. de potencia para arranque
est./triáng.

5.5 kW

Tensión 1 x 230 o 3 x 400 V
Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
Incluir ahorro en energía calorífica No

Ajustes de la lista de resultados
Precio de la energía 0.22 EUR/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Resultado del dimensionamiento

Tipo MAGNA3 40-100 F
Cantidad 1
Motor

Caud 17.2 m³/h
Alt. 3.5 m
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la atmosfera)
Pot. P1 0.314 kW
Bomb+motor Eta 51.3 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 51.3 % =Eta relativa punto de trabajo
Consumo energía 745 kWh/Año
Emisión CO2 425 kg/Año
Prec. 2.109,00 EUR
Cte ciclo vital 6040 EUR /15Años
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MAGNA3 40-100 F, 1*230 V, Modelo D

Q = 17.19 m³/h
H = 3.5 m
n = 80 % / 3901 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 51.3 %

P1
[W]

0

50

100

150

200

250

300

350

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 314.2 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Perfil func.

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.314 0.19 0.107 0.055 kW
Total Eta 51.3 55.8 56.6 45.5 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 129 195 256 166 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Código del producto: 97924269
Tipo: MAGNA3 40-100 F
Cantidad: 1
Motor:
Caud: 17.2 m³/h
Alt.: 3.5 m
Pot. P1: 0.314 kW
Bomb+motor Eta: 51.3 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta: 51.3 % =Eta relativa punto de trabajo
Consumo energía: 745 kWh/Año
Emisión CO2: 425 kg/Año
Prec.: 2.109,00 EUR

Perfil carga
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.314 0.19 0.107 0.055 kW
Total Eta 51.3 55.8 56.6 45.5 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 129 195 256 166 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Instalación y entrada Resultados de dimensionamiento

Curva de la bomba Dibujo de dimensionamiento

Caudal (Q): 17.2 m³/h Altura (H): 3.5 m
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar

Presión de entrada mínima: 1.5 bar
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MAGNA3 40-100 F, 1*230 V, Modelo D

Q = 17.19 m³/h
H = 3.5 m
n = 80 % / 3901 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 51.3 %

P1
[W]

0

50

100

150

200

250

300

350

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 314.2 W
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/11/2019

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.07.001]

Perfil carga
Q
[m³/h]17,2

12,9

8,6

4,3

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 88 75 63 %
P1 0.314 0.19 0.107 0.055 kW
Total Eta 51.3 55.8 56.6 45.5 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 129 195 256 166 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Altura total 3.5 m

Caudal requerido 17.2 m³/h
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

30/10/2019
VI.19.084
DH BIOMASSA

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

Sr. David Garcia

Tremp

:
:
:
:

:
:
:
:

DG ENGINYERIA

Posición :

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-63 / 31 LM 85 - H - PN10

Datos Generales

Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Caliente Frio

Agua Agua 

17549.3
70.0
60.0
19.9

200.0
17512.5

55.0
65.0
19.8

Propiedades termodinámicas Caliente Frio

Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

980.84
4.18
0.66
0.46
0.49

983.44
4.18
0.65
0.49
0.46

Datos técnicos del intercambiador

Diferencia de temperatura logarítmica media

Numero de placas

Agrupamiento

Tipo / porcentaje

Superficie de intercambio efectiva

ºC

m²

5.00

31

1 x 15 / 1 x 15

LM 85

6.45

Coef. global de transmisión (servicio / limpio)

Sobredimensionamiento

Factor de ensuciamiento

Presión de trabajo / prueba

Temperatura máxima de diseño

W/m²×ºK

%

m²×ºK/kW

bar

ºC

6192.8 / 6267.9

1.21

0.0019

10.0 / 14.3

100.0

Materiales, dimensiones y pesos

Material de las placas / grosor

Material de las juntas

Material de las conexiones circuito caliente

Material de las conexiones circuito frio

Diámetro de las conexiones

mm AISI 316 / 0.4 mm

Nitrilo HT ( sin pegamento )

Forro goma

Forro goma

DN 65

Situación de las conexiones (Caliente / frio)

Tipo de bastidor

Especificación pintura del bastidor

Largo, alto, ancho y peso del bastidor

F1 - F4 / F3 - F2

H - PN10

Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010

570 mm/ 984 mm/ 395 mm/ 243 kg 

ST 52.3 / calidad 8.8Material del bastidor / tornillos

PED 2014/68/UE Art 4.3Acorde a normativa

Pagina de 11



 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
PER LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

 
RESIDÈNCIA SANT ROC 

 
Carrer Prat de la Riba, 6 

25720 Bellver de Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 

II.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 

1. Emplaçament i situació 
 

2. Estat Actual i Reformat. 
 

3. Enderrocs i Obra nova 
 

4. Distribució de canonades i Esquema de principi 
 

5. Seccions, alçat i instalꞏlacions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGenginyeria. 
DAVID GARCIA ESCOLÀ 

 
 ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL













 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
PER LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

 
RESIDÈNCIA SANT ROC 

 
Carrer Prat de la Riba, 6 

25720 Bellver de Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 

III.- PRESSUPOST, AMIDAMENTS, QUEADRE DE PREUS 

I JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 
 
 
 
1.- PRESSUPOST. 

 

2.- AMIDAMENTS. 
 

3.- QUADRE DE PREUS I i II. 
 

4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGenginyeria. 
DAVID GARCIA ESCOLÀ 

 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL



 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
PER LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

 
RESIDÈNCIA SANT ROC 

 
Carrer Prat de la Riba, 6 

25720 Bellver de Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- PRESSUPOST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGenginyeria. 
DAVID GARCIA ESCOLÀ 

 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

PRESSUPOST Pàg.:07/11/19 1Data:

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

TITOL 3 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 12)

66,0001,76 116,16

2 E21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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 - 11)

1,000497,91 497,91

3 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, 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 - 10)

2,00066,11 132,22

4 E2135221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonamentació de formigó en
massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

11,000107,59 1.183,49

5 E2218651 m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació
de fondària fins a 3 m, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

210,8007,34 1.547,27

6 E225AP70 m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 16)

40,20012,28 493,66

7 E2225622 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb
les terres deixades a la vora (P - 14)

4,00080,45 321,80

8 E2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports (P - 17)

4,00034,64 138,56

9 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 18)

136,4009,11 1.242,60

10 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 79)

1,60022,21 35,54

11 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 78)

2,4009,45 22,68

12 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 80) 120,0009,33 1.119,60

13 F226440F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins
a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 77)

144,0005,65 813,60

TITOL 3TOTAL 01.01.01 7.665,09

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

TITOL 3 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145C4274 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 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 de 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 25 kg/m2 (P - 2)

71,00097,60 6.929,60

EUR
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2 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 1)

32,250359,69 11.600,00

3 E7883202K8VT m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED ref. P06BI090 de la serie
Revestiments bituminosos de BASF-CC amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes (P - 19)

90,0008,56 770,40

4 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades
de 25 cm, com a màxim (P - 15)

20,25034,95 707,74

5 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 24) 27,0008,80 237,60

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 78)

6,7509,45 63,79

7 15149L05 m2 Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat,
formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida,
impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes
de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de
10 cm de gruix (P - 3)

72,00054,04 3.890,88

8 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues fulles, per a
un buit d'obra de 300x300 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat
pintat, col·locada (P - 22)

1,000779,48 779,48

9 PORT u Porta d'acer batent , per a un buit d'obra de 400x150 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, acabat pintat, col·locada (P - 87)

1,0001.165,12 1.165,12

10 EASA81N6 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu superior amb finestreta, col·locada (P -
23)

1,000486,41 486,41

11 CETE u Separació de sitja amb porta tallafocs mitjançant taulons de fusta
un damunt de l'altre, prracticables. Inclou guia de ferro a costat i
costat d'obertura 0,80x2,10 (P - 6)

1,000345,00 345,00

12 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 20)

80,0003,53 282,40

13 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 - 21)

50,0003,94 197,00

14 K6A16KX8 u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 82)

1,000487,72 487,72

TITOL 3TOTAL 01.01.02 27.943,14

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 CALDERA BIOMASSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DGFIR3123 u Instal·lació de caldera de biomasa para astillas M40 Rango de
 potencia para Astillas: 69,6 ] 251,0 kW

  Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
  Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2

1,00036.638,62 36.638,62

EUR
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Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet:
~130/~ 145

Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 85/~
85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013
para pellets a potencia nominal: 19 mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013
para astillas a potencia nominal: 8 mg/m3
  Presion maxima de trabajo: 5 bar

Caracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido de agua
max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión remota vía
programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP. (P - 8)

2 VALVTERM u Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura 108ºC, rosca
interior 3/4'', preu alt i muntada superficialment (P - 91)

1,00094,98 94,98

3 REG250 u Regulador de tir D=250mm amb clapeta de sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies de més de
7 metres (P - 88)

1,000327,42 327,42

4 KITA402 u Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW (400 V), de
HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor (P - 83)

1,0004.422,99 4.422,99

5 KITBA u Kit bisenfírotatiu modular canal oberta D=5m per FM20-501
Compuesto por:
  Ballestas (para rotativo)
  Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
  Sinfin (P - 84)

1,0001.859,62 1.859,62

6 KITEXT u Instal·lació KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501.
L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí
 (P - 85)

1,000450,38 450,38

7 TUBCONNN u     TUBO DE CONEXION A RSE (0‹ ] 20‹) PARA FM120]501
 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201

Angulos maximos posibles:
  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets (P - 90)

1,000149,40 149,40

TITOL 3TOTAL 01.02.01 43.943,41

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 EVACUACIÓ DE FUMS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE41JP99 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P
- 31)

1,00094,82 94,82

2 EE413191 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de
250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic
de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat (P - 25)

15,000142,30 2.134,50

EUR
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3 EE41BB92 u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de
250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada (P - 27)

1,000200,32 200,32

4 EE41B792 u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual,
de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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 - 26)

1,000116,41 116,41

5 EE41BE92 u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual,
de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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 - 28)

1,00097,82 97,82

6 EE41BF92 u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de
xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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 -
29)

1,000212,48 212,48

7 EE41JG99 u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de
250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 30)

1,00033,81 33,81

8 FGF176M1 u Columna d'acer de 12 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta,
format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó
(P - 81)

1,0002.111,76 2.111,76

TITOL 3TOTAL 01.02.02 5.001,92

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 CANONADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF421BFC m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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 alt i col·locat superficialment (P - 39)

41,00063,89 2.619,49

2 EF4237EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura
longitudinal, de 35 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 alt i col·locat superficialment (P - 40)

25,00019,48 487,00

3 EFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (P - 41)

50,0006,88 344,00

4 EFQ32CJM 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 >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 43)

41,00014,22 583,02

5 EFQ33CBM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de

75,00010,23 767,25

EUR
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 44)

6 CANTER m Tuberia preaïllada Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200. instal·lada
en rasa. Formada per 2 tubs PEX-a i aïllament PEX. (P - 5)

10,000116,72 1.167,20

7 CON u Connexió AF a instal·lació existent (P - 7) 1,00025,59 25,59

TITOL 3TOTAL 01.02.03 5.993,55

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 VALVULERIA I BOMBES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EN4226A7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 70)

11,00043,38 477,18

2 EN8114E7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
72)

2,00074,09 148,18

3 EN12A6A7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 68)

2,00087,83 175,66

4 EN719456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt,
muntada entre tubs (P - 71)

1,000339,68 339,68

5 ENL1W8NK u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència
per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir fins a
1750 rpm, de 60,0 m3/h de cabal màxim i de 10,0 bar de pressió
màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per
brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 76)

1,0003.568,64 3.568,64

6 ENL1V6JH u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència
per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a
1750 rpm, de 34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de pressió
màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per
brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes (P - 75)

1,0002.379,49 2.379,49

7 EFM28A30 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer
galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat (P - 42)

4,00046,95 187,80

8 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 69)

10,00033,33 333,30

9 EN8115A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -

1,00024,70 24,70

EUR
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73)

10 EEU57955 u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera
de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 34)

5,00021,66 108,30

11 EEU11113 u 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 - 32)

4,00013,88 55,52

12 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 - 35)

3,00016,16 48,48

13 EEU4U040 u dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P -
33)

1,0001.209,52 1.209,52

14 EEUEU195 u Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa d'acer
galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment
exterior de plàstic, col·locat en posició vertical i connectat (P - 36)

1,0002.634,11 2.634,11

15 EEV21D00DJ6K u Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001
de la serie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de
GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
(P - 37)

3,00036,28 108,84

16 EN918327 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 74)

1,000250,50 250,50

17 SIUDANFOSS u Instal·lació de subestació 200kw. Primari: TºEntrada:
80-TºSortida:70. Secundari: TºEntrada: 60-TºSortida:70 .
Totalment instal·lada inclòs connexió elèctrica i canonades aigua.
Inlclou Sondes de temperatura (impulsió i retorn de primari i
secundari), comptador kcal/h, Manòmetres (impulsió i retorn de
primari i secundari) i claus de tall. (P - 89)

1,0007.030,00 7.030,00

TITOL 3TOTAL 01.02.04 19.079,90

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 CONTROL PRODUCCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 38) 6,00079,97 479,82

2 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 49)

20,0001,95 39,00

3 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 48)

20,0006,80 136,00

TITOL 3TOTAL 01.02.05 654,82

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 ELECTRICITAT06

TITOL 4 QUADRE ELÈCTRIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG145A02 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P -

1,000262,06 262,06

EUR
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45)

2 EG47494E u 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 (P - 60)

1,00067,73 67,73

3 EG4R4JL0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 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 (P
- 61)

1,00090,15 90,15

4 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232,
RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P -
62)

1,000544,27 544,27

5 EG415FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 55)

5,00061,97 309,85

6 EG415F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 53)

5,00033,65 168,25

7 EG415F9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 54)

2,00034,08 68,16

8 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 58)

3,000140,49 421,47

9 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 57)

2,00078,34 156,68

10 CABL u Cablejat del quadre elèctric. Inclou petit material i cablejat lliure
d'hal·lògens. (P - 4)

1,000352,00 352,00

TITOL 4TOTAL 01.02.06.01 2.440,62

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 ELECTRICITAT06

TITOL 4 CABLEJAT I MECANISMES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat

26,0005,33 138,58

EUR
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superficialment (P - 47)

2 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 52)

141,0000,95 133,95

3 EG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 46)

3,00016,30 48,90

4 EG62D1DJ u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 63)

1,00013,88 13,88

5 EG63D15S u 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 (P - 64)

2,0009,90 19,80

6 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55
(P - 65)

1,00011,12 11,12

TITOL 4TOTAL 01.02.06.02 366,23

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 ELECTRICITAT06

TITOL 4 ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de
70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
(P - 66)

1,000100,98 100,98

2 EHB17567 u 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 (P - 67)

1,00067,52 67,52

TITOL 4TOTAL 01.02.06.03 168,50

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02

TITOL 3 ELECTRICITAT06

TITOL 4 ALIMENTACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 47)

30,0005,33 159,90

2 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
50)

30,0001,95 58,50

3 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 51)

60,0006,58 394,80

EUR
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4 EG415FJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 56)

1,00064,73 64,73

5 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 59)

1,000121,06 121,06

TITOL 4TOTAL 01.02.06.04 798,99

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000PA pa Partida alçada a justificar en front a imprevistos no detectats. (P -
0)

1,0001.500,00 1.500,00

2 LEG u Partida per a la legalització de la instal·lació. Inclou Taxes i
tramitació a indústria. (P - 86)

1,0002.250,00 2.250,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.750,00

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per el control MEDIOAMBIENTAL i
gestio de residus dels materials que no estan inclosos dintre de la
mateixa partida del pressupost.  (P - 0)

1,0001.000,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.GR 1.000,00

OBRA PRESSUPOST  4019_D01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0001.000,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.SS 1.000,00

EUR
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NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.06.01 Quadre elèctric 2.440,62
Titol 4 01.02.06.02 Cablejat i Mecanismes 366,23
Titol 4 01.02.06.03 Enllumenat 168,50
Titol 4 01.02.06.04 Alimentació 798,99

01.02.06 ElectricitatTitol 3 3.774,34

3.774,34

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Enderroc i moviment de terres 7.665,09
Titol 3 01.01.02 Fonamentació i Estructura 27.943,14

01.01 Obra CivilCapítol 35.608,23

Titol 3 01.02.01 Caldera Biomassa 43.943,41
Titol 3 01.02.02 Evacuació de fums 5.001,92
Titol 3 01.02.03 Canonades 5.993,55
Titol 3 01.02.04 Valvuleria i bombes 19.079,90
Titol 3 01.02.05 Control Producció 654,82
Titol 3 01.02.06 Electricitat 3.774,34

01.02 Instal·lacionsCapítol 78.447,94

114.056,17

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Obra Civil 35.608,23
Capítol 01.02 Instal·lacions 78.447,94
Capítol 01.03 Altres 3.750,00
Capítol 01.GR Gestió de residus 1.000,00
Capítol 01.SS Seguretat i salut 1.000,00

01 Pressupost  4019_DObra 119.806,17

119.806,17

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 4019_D 119.806,17
119.806,17

EUR
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119.806,17PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

15.574,8013 % Despesses Generals SOBRE 119.806,17.................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 119.806,17........................................................................................ 7.188,37

Subtotal 142.569,34

21 % IVA SOBRE 142.569,34............................................................................................................. 29.939,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 172.508,90€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

DAVID GARCIA ESCOLÀ
Enginyer Tècnic Industrial
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PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ENDERROC I MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 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 Zona sitja+Sala Calderes 11,000 6,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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 E21R12D5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, 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)

3 E21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Enderroc de mur de contenció i fonamentació de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 E2135221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur pati residència 7,000 2,000 0,500 7,000

C#*D#*E#*F#2 Mur perimetral finca 4,000 2,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

5 E2218651

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sitja + Sala Calderes 1,700 124,000 210,800

TOTAL AMIDAMENT 210,800

m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim6 E225AP70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sitja + Sala Calderes 0,300 90,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa accès 0,200 66,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 40,200

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
compressor i amb les terres deixades a la vora

7 E2225622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa S. Calderes a Sala Col·lector 10,000 0,400 1,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports8 E2441120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa S. Calderes a Sala Col·lector 10,000 0,400 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9 E2R3503A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa S. Calderes a Sala Col·lector 10,000 0,400 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Sitja + Sala Calderes 1,700 12,000 6,000 122,400

C#*D#*E#*F#3 Mur pati residència 7,000 2,000 0,500 7,000

C#*D#*E#*F#4 Mur perimetral finca 3,000 2,000 0,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 136,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

10 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa S. Calderes a Sala Col·lector 10,000 0,400 0,400 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

11 F228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa S. Calderes a Sala Col·lector 10,000 0,400 0,600 2,400

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació12 F2A11000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés Camió Sitja 10,000 12,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més
de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

13 F226440F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Accés Camió Sitja 12,000 12,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

EUR
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PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 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 de 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 25
kg/m2

1 145C4274

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes+Sitja 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

2 145224BH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sitja 18,000 3,000 0,250 13,500

C#*D#*E#*F#2 Sala Calderes 25,000 3,000 0,250 18,750

TOTAL AMIDAMENT 32,250

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref. P06BI090 de la serie
Revestiments bituminosos de BASF-CC amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

3 E7883202K8VT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes+sitja 3,000 30,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim4 E225AJ70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perímetre mur 27,000 1,500 0,500 20,250

TOTAL AMIDAMENT 20,250

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm5 ED5A1600

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

6 F228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perímetre mur 27,000 0,500 0,500 6,750

TOTAL AMIDAMENT 6,750

EUR
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m2 Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de
formigó lleuger de 10 cm de gruix

7 15149L05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes+Sitja 12,000 6,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

u Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues fulles, per a un buit d'obra de 300x300 cm, amb bastidor de L de 50+5
mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

8 EABGA9B2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta d'acer batent , per a un buit d'obra de 400x150 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, acabat pintat, col·locada9 PORT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb finestreta, col·locada10 EASA81N6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Separació de sitja amb porta tallafocs mitjançant taulons de fusta un damunt de l'altre, prracticables. Inclou guia de ferro a
costat i costat d'obertura 0,80x2,10

11 CETE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

12 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret interior Sala Calderes 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Sostre Sala Calderes 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

13 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret exterior local 20,000 2,500 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de
gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

14 K6A16KX8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CALDERA BIOMASSATITOL 3 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u  Instal·lació de caldera de biomasa para astillas M40 Rango de potencia para Astillas: 69,6 ] 251,0 kW
  Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
  Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2
  Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet: ~130/~ 145
  Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 85/~ 85

    Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN 303]5]2013 para pellets a potencia nominal: 19 mg/m3
    Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN 303]5]2013 para astillas a potencia nominal: 8 mg/m3

  Presion maxima de trabajo: 5 bar

Caracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido de agua max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión remota vía programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

1 DGFIR3123

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura 108ºC, rosca interior 3/4'', preu alt i muntada superficialment2 VALVTERM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regulador de tir D=250mm amb clapeta de sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies de més de 7 metres

3 REG250

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW (400 V), de HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

4 KITA402

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Kit bisenfírotatiu modular canal oberta D=5m per FM20-501
Compuesto por:
  Ballestas (para rotativo)
  Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
  Sinfin

5 KITBA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501. L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

6 KITEXT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u     TUBO DE CONEXION A RSE (0‹ ] 20‹) PARA FM120]501
 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201

Angulos maximos posibles:
  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

7 TUBCONNN

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
EVACUACIÓ DE FUMSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

1 EE41JP99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

2 EE413191

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada

3 EE41BB92

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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 EE41B792

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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 EE41BE92

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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 EE41BF92

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

7 EE41JG99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Columna d'acer de 12 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de
formigó

8 FGF176M1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CANONADESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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 alt i col·locat superficialment

1 EF421BFC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes_Impulsió 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Sala calderes_Retorn 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 By-passa 3 vies 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sala Calderes Residència 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 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 alt i col·locat superficialment

2 EF4237EC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AF 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Varis 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

3 EFB16452

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació AF 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

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 >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

4 EFQ32CJM

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

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 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

5 EFQ33CBM

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Tuberia preaïllada Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200. instal·lada en rasa. Formada per 2 tubs PEX-a i aïllament PEX.6 CANTER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa Alimentació Residència 10,000 10,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Connexió AF a instal·lació existent7 CON

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
VALVULERIA I BOMBESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada superficialment

1 EN4226A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta
de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

2 EN8114E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

3 EN12A6A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt,
muntada entre tubs

4 EN719456

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h de cabal màxim i de 10,0 bar de
pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre
tubs i amb totes les connexions fetes

5 ENL1W8NK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de
pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre
tubs i amb totes les connexions fetes

6 ENL1V6JH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

7 EFM28A30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

8 EN317327

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes AF 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Sala Calderes Buidat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Alimentació AF 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Dipòsit inèrcia 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Varis 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

9 EN8115A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentacio Aigua Freda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat10 EEU57955

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes_Impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sala de Calderes_Retorn 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala Col·lector_Inèrcia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sala de Col·lector_Impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Sala de Col·lector_Retorn 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

11 EEU11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Sala col·lector 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

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 roscat12 EEU6U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Calderes 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat
roscat

13 EEU4U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment
exterior de plàstic, col·locat en posició vertical i connectat

14 EEUEU195

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001 de la serie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn
de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

15 EEV21D00DJ6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Circuit Producció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dipòsit Inèrcia 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

16 EN918327

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de subestació 200kw. Primari: TºEntrada: 80-TºSortida:70. Secundari: TºEntrada: 60-TºSortida:70 . Totalment
instal·lada inclòs connexió elèctrica i canonades aigua. Inlclou Sondes de temperatura (impulsió i retorn de primari i
secundari), comptador kcal/h, Manòmetres (impulsió i retorn de primari i secundari) i claus de tall.

17 SIUDANFOSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CONTROL PRODUCCIÓTITOL 3 05
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació elèctrica de punt de control1 EEV42001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sonda temperatura Dipòsit Inèrcia 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Sonda Temperatura canonada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Senyal Vàlvula tres víes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 ON/OFF bomba primari 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2 EG22H911

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala Col·lector -Sala Caldera 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

3 EG21H91J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Sala Col·lector 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 06
QUADRE ELÈCTRICTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment1 EG145A02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u 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

2 EG47494E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 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

3 EG4R4JL0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió
1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en
CPM

4 EG51UD01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

5 EG415FJB

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

6 EG415F99

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

7 EG415F9B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

8 EG4242JH

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

9 EG42429H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cablejat del quadre elèctric. Inclou petit material i cablejat lliure d'hal·lògens.10 CABL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 06
CABLEJAT I MECANISMESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

1 EG21H81J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació Bomba 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentació Caldera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Alimentació Enllumenat 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Alimentació Endolls 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Alimentació Paro 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG32B134

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació Bomba 1 7,000 5,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentació Caldera 7,000 5,000 35,000

C#*D#*E#*F#3 Alimentació Enllumenat 5,000 3,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Alimentació Endolls 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Alimentació Paro 5,000 3,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 Alimentació Bomba 2 7,000 5,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 141,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment3 EG151B12

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

4 EG62D1DJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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

5 EG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció
IP-55

6 EG64D17P

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 06
ENLLUMENATTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
superficial

1 EH61AK4B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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

2 EHB17567

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 06
ALIMENTACIÓTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

1 EG21H81J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació Quadre Elèctric 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2 EG22H915

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació Quadre Elèctric 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

3 EG312664

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

4 EG415FJD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

5 EG4243JH

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar en front a imprevistos no detectats. 1 XPA000PA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida per a la legalització de la instal·lació. Inclou Taxes i tramitació a indústria.2 LEG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per el control MEDIOAMBIENTAL i gestio de residus dels materials que no estan inclosos dintre
de la mateixa partida del pressupost. 

1 XPA000GR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  4019_DOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 07/11/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€359,69m3145224BH Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

P- 1

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€97,60m2145C4274 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per
a 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 de 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 25 kg/m2

P- 2

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€54,04m215149L05 Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó
lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de
protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix

P- 3

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€352,00uCABL Cablejat del quadre elèctric. Inclou petit material i cablejat lliure d'hal·lògens.P- 4
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

€116,72mCANTER Tuberia preaïllada Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200. instal·lada en rasa. Formada per 2 tubs
PEX-a i aïllament PEX.

P- 5

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€345,00uCETE Separació de sitja amb porta tallafocs mitjançant taulons de fusta un damunt de l'altre,
prracticables. Inclou guia de ferro a costat i costat d'obertura 0,80x2,10

P- 6

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

€25,59uCON Connexió AF a instal·lació existentP- 7
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€36.638,62uDGFIR3123 Instal·lació de caldera de biomasa para astillas M40 Rango de potencia para Astillas: 69,6  ] 251,0
kW
  Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
  Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2
  Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet: ~130/~ 145
  Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para pellets a potencia nominal: 19
mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para astillas a potencia nominal: 8
mg/m3
  Presion maxima de trabajo: 5 bar

Caracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido de agua max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión remota vía programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

P- 8

(TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€107,59m3E2135221 Enderroc de mur de contenció i fonamentació de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 9

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€66,11uE21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, 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- 10

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€497,91uE21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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- 11

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€1,76m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camióP- 12
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 07/11/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,34m3E2218651 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 13

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€80,45m3E2225622 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora

P- 14

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€34,95m3E225AJ70 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màximP- 15
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€12,28m3E225AP70 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màximP- 16
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€34,64m3E2441120 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

P- 17

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€9,11m3E2R3503A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 18

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€8,56m2E7883202K8VT Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de BASF-CC amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

P- 19

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,53m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 20

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€3,94m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 21

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€779,48uEABGA9B2 Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues fulles, per a un buit d'obra de 300x300 cm,
amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat
pintat, col·locada

P- 22

(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€486,41uEASA81N6 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior
amb finestreta, col·locada

P- 23

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€8,80mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 24
(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€142,30uEE413191 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 25

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€116,41uEE41B792 Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i
310 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- 26

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€200,32uEE41BB92 Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310
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·locada

P- 27

(DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€97,82uEE41BE92 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i
310 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- 28

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€212,48uEE41BF92 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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- 29

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€33,81uEE41JG99 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 30

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€94,82uEE41JP99 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 31

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€13,88uEEU11113 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- 32

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1.209,52uEEU4U040 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

P- 33

(MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€21,66uEEU57955 Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

P- 34

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€16,16uEEU6U001 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- 35

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€2.634,11uEEUEU195 Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè
reticulat i recobriment exterior de plàstic, col·locat en posició vertical i connectat

P- 36

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€36,28uEEV21D00DJ6K Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001 de la serie K363P Sonda de
temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

P- 37

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€79,97uEEV42001 Instal·lació elèctrica de punt de controlP- 38
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€63,89mEF421BFC Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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 alt i col·locat superficialment

P- 39

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€19,48mEF4237EC Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 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 alt i col·locat superficialment

P- 40

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,88mEFB16452 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

P- 41

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€46,95uEFM28A30 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

P- 42

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€14,22mEFQ32CJM 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 >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

P- 43

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€10,23mEFQ33CBM Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

P- 44

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€262,06uEG145A02 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

P- 45

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€16,30uEG151B12 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

P- 46

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€5,33mEG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 47

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€6,80mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 48

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€1,95mEG22H911 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 49

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,95mEG22H915 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 50

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,58mEG312664 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 51

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,95mEG32B134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

P- 52

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€33,65uEG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 53

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€34,08uEG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 54

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 07/11/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€61,97uEG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 55

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€64,73uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 56

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€78,34uEG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 57

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€140,49uEG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 58

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€121,06uEG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 59

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€67,73uEG47494E 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

P- 60

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€90,15uEG4R4JL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per
3 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

P- 61

(NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€544,27uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

P- 62

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€13,88uEG62D1DJ Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 63

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,90uEG63D15S 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

P- 64

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€11,12uEG64D17P Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55

P- 65

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€100,98uEH61AK4B Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens,
1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

P- 66

(CENT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€67,52uEHB17567 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

P- 67

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€87,83uEN12A6A7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

P- 68

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€33,33uEN317327 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 69

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€43,38uEN4226A7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

P- 70

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€339,68uEN719456 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt, muntada entre tubs

P- 71

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€74,09uEN8114E7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 72

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€24,70uEN8115A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

P- 73

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€250,50uEN918327 Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 74

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€2.379,49uENL1V6JH Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm,
de 34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

P- 75

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€3.568,64uENL1W8NK Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de
60,0 m3/h de cabal màxim i de 10,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

P- 76

(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,65m3F226440F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 77

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€9,45m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 78

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€22,21m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

P- 79

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€9,33m3F2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 80
(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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€2.111,76uFGF176M1 Columna d'acer de 12 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i
muntat amb dau de formigó

P- 81

(DOS MIL  CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€487,72uK6A16KX8 Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P- 82

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€4.422,99uKITA402 Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW (400 V), de HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

P- 83

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€1.859,62uKITBA Kit bisenfírotatiu modular canal oberta D=5m per FM20-501
Compuesto por:
  Ballestas (para rotativo)
  Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
  Sinfin

P- 84

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€450,38uKITEXT Instal·lació KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501. L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

P- 85

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€2.250,00uLEG Partida per a la legalització de la instal·lació. Inclou Taxes i tramitació a indústria.P- 86
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.165,12uPORT Porta d'acer batent , per a un buit d'obra de 400x150 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, acabat
pintat, col·locada

P- 87

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€327,42uREG250 Regulador de tir D=250mm amb clapeta de sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies de més de 7 metres

P- 88

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€7.030,00uSIUDANFOSS Instal·lació de subestació 200kw. Primari: TºEntrada: 80-TºSortida:70. Secundari: TºEntrada:
60-TºSortida:70 . Totalment instal·lada inclòs connexió elèctrica i canonades aigua. Inlclou Sondes
de temperatura (impulsió i retorn de primari i secundari), comptador kcal/h, Manòmetres (impulsió i
retorn de primari i secundari) i claus de tall.

P- 89

(SET MIL TRENTA EUROS)

€149,40uTUBCONNN     TUBO DE CONEXION A RSE (0‹ ] 20‹) PARA FM120]501
 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201

Angulos maximos posibles:
  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

P- 90

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€94,98uVALVTERM Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura 108ºC, rosca interior 3/4'', preu alt i muntada
superficialment

P- 91

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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m3145224BH Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat
10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

P- 1  €359,69

Altres conceptes 359,69 €

m2145C4274 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a 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 de
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 25 kg/m2

P- 2  €97,60

Altres conceptes 97,60 €

m215149L05 Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de
pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb
cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i
paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix

P- 3  €54,04

Altres conceptes 54,04 €

uCABL Cablejat del quadre elèctric. Inclou petit material i cablejat lliure d'hal·lògens.P- 4  €352,00

Sense descomposició 352,00 €

mCANTER Tuberia preaïllada Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200. instal·lada en rasa.
Formada per 2 tubs PEX-a i aïllament PEX.

P- 5  €116,72

B0A7A500 Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre
interior

€0,22960

BFW41A10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€2,40300

Altres conceptes 114,09 €

uCETE Separació de sitja amb porta tallafocs mitjançant taulons de fusta un damunt
de l'altre, prracticables. Inclou guia de ferro a costat i costat d'obertura
0,80x2,10

P- 6  €345,00

Sense descomposició 345,00 €

uCON Connexió AF a instal·lació existentP- 7  €25,59

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior €2,05000
BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€4,04000

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,04000

Altres conceptes 19,46 €

uDGFIR3123 Instal·lació de caldera de biomasa para astillas M40 Rango de potencia para
 Astillas: 69,6 ] 251,0 kW

  Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
  Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2
  Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet: ~130/~ 145
  Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para pellets a
potencia nominal: 19 mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para astillas a
potencia nominal: 8 mg/m3
  Presion maxima de trabajo: 5 bar

Caracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido de agua max. 40 %)
segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión remota vía programa
VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

P- 8  €36.638,62
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AFIR255 Caldera de biomasa para astillas M40 Rango de potencia para Astillas: 69,6  ]

251,0 kW
  Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
  Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2
  Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet: ~130/~ 145
  Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para pellets a
potencia nominal: 19 mg/m3
Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN   303]5]2013 para astillas a

potencia nominal: 8 mg/m3
  Presion maxima de trabajo: 5 bar
C
aracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido de agua max. 40 %)
segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión remota vía programa
VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

€36.008,60000

Altres conceptes 630,02 €

m3E2135221 Enderroc de mur de contenció i fonamentació de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 9  €107,59

Altres conceptes 107,59 €

uE21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, 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- 10  €66,11

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€4,05000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€20,65500

Altres conceptes 41,41 €

uE21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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- 11  €497,91

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€20,25000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€165,24000

Altres conceptes 312,42 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 12  €1,76

Altres conceptes 1,76 €

m3E2218651 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària
fins a 3 m, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

P- 13  €7,34

Altres conceptes 7,34 €

m3E2225622 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a
la vora

P- 14  €80,45

Altres conceptes 80,45 €

m3E225AJ70 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm,
com a màxim

P- 15  €34,95

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens €34,30768
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Altres conceptes 0,64 €

m3E225AP70 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a
màxim

P- 16  €12,28

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm €11,63520
Altres conceptes 0,64 €

m3E2441120 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins
de l'obra, amb dúmper per a transports

P- 17  €34,64

Altres conceptes 34,64 €

m3E2R3503A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 18  €9,11

Altres conceptes 9,11 €

m2E7883202K8VT Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED ref. P06BI090 de la serie Revestiments
bituminosos de BASF-CC amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues
capes

P- 19  €8,56

B7Z24000K8VT Emulsió bituminosa no iònica d'aspecte pastós, soluble en aigua i
combinable amb sorra, ciment, graveta, fibres minerals, etc, per la confecció
de revestiments impermeables, MASTERSEAL 431, de BASF-CC, ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de BASF-CC

€2,90400

Altres conceptes 5,66 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 20  €3,53

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,06457
Altres conceptes 2,47 €

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- 21  €3,94

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors €1,70197
Altres conceptes 2,24 €

uEABGA9B2 Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues fulles, per a un buit
d'obra de 300x300 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals
fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

P- 22  €779,48

BABGA5B2 Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues fulles, per a un buit
d'obra de 300x300 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals
fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

€170,25000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà €23,27000
Altres conceptes 585,96 €

uEASA81N6 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210
cm, preu superior amb finestreta, col·locada

P- 23  €486,41

BASA81N6 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210
cm, preu superior amb finestreta

€481,14000

Altres conceptes 5,27 €

mED5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 24  €8,80

BD5A2E00 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre €3,26550
Altres conceptes 5,53 €

uEE413191 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

P- 25  €142,30
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BE413191 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de

diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1

€71,24000

BEW4S291 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

€5,27670

BEY41190 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior

€5,99000

Altres conceptes 59,79 €

uEE41B792 Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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- 26  €116,41

BE41B792 Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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

€64,53000

BEW4S291 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

€15,99000

BEY41190 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior

€5,99000

Altres conceptes 29,90 €

uEE41BB92 Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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·locada

P- 27  €200,32

BE41BB92 Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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

€118,55000

BEW4S291 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

€15,99000

BEY41190 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior

€5,99000

Altres conceptes 59,79 €

uEE41BE92 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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- 28  €97,82

BE41BE92 Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm
de diàmetre nominal i 310 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

€61,93000

BEY41190 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior

€5,99000

Altres conceptes 29,90 €

uEE41BF92 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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- 29  €212,48
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BE41BF92 Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia

individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

€176,59000

BEY41190 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 310 mm de diàmetre exterior

€5,99000

Altres conceptes 29,90 €

uEE41JG99 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 30  €33,81

BE41JG99 Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

€18,86000

Altres conceptes 14,95 €

uEE41JP99 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

P- 31  €94,82

BE41JP99 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

€79,87000

Altres conceptes 14,95 €

uEEU11113 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- 32  €13,88

BEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

€6,14000

Altres conceptes 7,74 €

uEEU4U040 dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat

P- 33  €1.209,52

BEU4U040 Dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D

€1.170,05000

Altres conceptes 39,47 €

uEEU57955 Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120°C, col·locat roscat

P- 34  €21,66

BEU57955 Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm,
de <= 120 °C

€15,73000

Altres conceptes 5,93 €

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- 35  €16,16

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

€10,85000

Altres conceptes 5,31 €

uEEUEU195 Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb
aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic, col·locat en
posició vertical i connectat

P- 36  €2.634,11

BEUEU195 Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb
aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic, i per a col·locar
vertical

€2.614,37000

Altres conceptes 19,74 €

uEEV21D00DJ6K Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001 de la serie
K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

P- 37  €36,28
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BEV21D00DJ6K Sonda de temperatura d'anada o de retorn, connexió a centraleta KPM20,

ref. K363PY001 de la serie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de
GIACOMINI

€12,58000

Altres conceptes 23,70 €

uEEV42001 Instal·lació elèctrica de punt de controlP- 38  €79,97

BEV42001 Material per a instal·lació electrica de punt de control €72,07000
Altres conceptes 7,90 €

mEF421BFC Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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 alt i col·locat superficialment

P- 39  €63,89

B0A7BB00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior €1,07550
BF421BF0 Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 76,1

mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

€14,04540

BFW41J10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€37,70550

Altres conceptes 11,06 €

mEF4237EC Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
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 alt i col·locat superficialment

P- 40  €19,48

B0A7A700 Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre
interior

€0,45900

BF4237E0 Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

€7,95600

BFW41E10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€4,94550

Altres conceptes 6,12 €

mEFB16452 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

P- 41  €6,88

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior €0,49200
BFB16400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
€0,41820

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€1,21200

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,02000

Altres conceptes 4,74 €

uEFM28A30 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

P- 42  €46,95

BFM28A30 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C

€25,22000

Altres conceptes 21,73 €

mEFQ32CJM 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 >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

P- 43  €14,22

BFQ32CJA 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 >= 5000

€6,01800

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

€0,30000
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Altres conceptes 7,90 €

mEFQ33CBM Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

P- 44  €10,23

BFQ33CBA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

€4,00860

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

€0,30000

Altres conceptes 5,92 €

uEG145A02 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

P- 45  €262,06

BG145A02 Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a quatre fileres
de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

€259,77000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució €1,30000
Altres conceptes 0,99 €

uEG151B12 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

P- 46  €16,30

BG151B12 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar superficialment

€2,65000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada €0,29000
Altres conceptes 13,36 €

mEG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 47  €5,33

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 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

€3,42720

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,14000
Altres conceptes 1,76 €

mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 48  €6,80

BG21H910 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€4,81440

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,14000
Altres conceptes 1,85 €

mEG22H911 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 49  €1,95

BG22H910 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,24440

Altres conceptes 0,71 €
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mEG22H915 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 50  €1,95

BG22H910 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,24440

Altres conceptes 0,71 €

mEG312664 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 51  €6,58

BG312660 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€4,99800

Altres conceptes 1,58 €

mEG32B134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 52  €0,95

BG32B130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

€0,35700

Altres conceptes 0,59 €

uEG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 53  €33,65

BG415F99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€25,38000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,38000
Altres conceptes 7,89 €

uEG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 54  €34,08

BG415F9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€25,81000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,38000
Altres conceptes 7,89 €

uEG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 55  €61,97

BG415FJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€53,06000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,38000
Altres conceptes 8,53 €
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uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 56  €64,73

BG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€55,82000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,38000
Altres conceptes 8,53 €

uEG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 57  €78,34

BG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

€66,92000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,34000
Altres conceptes 11,08 €

uEG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 58  €140,49

BG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

€125,88000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,34000
Altres conceptes 14,27 €

uEG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 59  €121,06

BG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

€106,45000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,34000
Altres conceptes 14,27 €

uEG47494E 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

P- 60  €67,73

BG47494A 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)

€56,66000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,41000
Altres conceptes 10,66 €
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uEG4R4JL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 4NA, format per 3 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

P- 61  €90,15

BG4R4JL0 Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 4NA, format per 3 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

€82,65000

Altres conceptes 7,50 €

uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa, col·locat en CPM

P- 62  €544,27

BG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa

€484,52000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors €20,28000
Altres conceptes 39,47 €

uEG62D1DJ Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 63  €13,88

BG62D1DJ Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla
i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

€7,06000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors €0,30000
Altres conceptes 6,52 €

uEG63D15S 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

P- 64  €9,90

BG63D15S Presa 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

€3,06000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls €0,32000
Altres conceptes 6,52 €

uEG64D17P Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb
caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55

P- 65  €11,12

BG64D17P Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb
caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55,

€4,28000

BGW64000 Part proporcional d'accessoris per a polsadors €0,32000
Altres conceptes 6,52 €

uEH61AK4B Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial

P- 66  €100,98

BH61AK4B Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt

€95,06000

Altres conceptes 5,92 €

uEHB17567 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

P- 67  €67,52

BHB17562 Llumenera 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

€40,86000

BHU8T3D0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

€10,40000

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents €2,84000
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Altres conceptes 13,42 €

uEN12A6A7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 68  €87,83

BN12A6A0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

€72,03000

Altres conceptes 15,80 €

uEN317327 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

P- 69  €33,33

BN317320 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

€23,45000

Altres conceptes 9,88 €

uEN4226A7 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 70  €43,38

BN4226A0 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

€36,86000

Altres conceptes 6,52 €

uEN719456 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs

P- 71  €339,68

BN719450 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt

€323,09000

Altres conceptes 16,59 €

uEN8114E7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

P- 72  €74,09

BN8114E0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8
bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

€52,36000

Altres conceptes 21,73 €

uEN8115A7 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment

P- 73  €24,70

BN8115A0 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic

€14,82000

Altres conceptes 9,88 €

uEN918327 Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

P- 74  €250,50

BN918320 Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

€240,62000
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Altres conceptes 9,88 €

uENL1V6JH Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 34,0 m3/h de cabal
màxim i de 9,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes

P- 75  €2.379,49

BNL1V6JH Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 34,0 m3/h de cabal
màxim i de 9,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal

€2.241,23000

Altres conceptes 138,26 €

uENL1W8NK Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
trifàsica de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h de cabal màxim
i de 10,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes

P- 76  €3.568,64

BNL1W8NK Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a
instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
trifàsica de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h de cabal
màxim i de 10,0 bar de pressió màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 80 mm de diàmetre nominal

€3.430,38000

Altres conceptes 138,26 €

m3F226440F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

P- 77  €5,65

Altres conceptes 5,65 €

m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 78  €9,45

Altres conceptes 9,45 €

m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló
sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
màxim

P- 79  €22,21

B0321000 Sauló sense garbellar €12,69600
Altres conceptes 9,51 €

m3F2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 80  €9,33

B03D1000 Terra seleccionada €9,33000
Altres conceptes 0,00 €

uFGF176M1 Columna d'acer de 12 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en punta, format per
angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó

P- 81  €2.111,76

BGF176M0 Columna d'acer de 12 m d'alçària, d'16 kN d'esforç en punta, format per
angulars, per a 4 cables

€826,41000

BGWF1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer €56,25000
Altres conceptes 1.229,10 €

uK6A16KX8 Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm
de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa
d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P- 82  €487,72
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B6A16KX8 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en

calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14
mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

€378,26000

Altres conceptes 109,46 €

uKITA402 Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW (400 V), de HERZ,
compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

P- 83  €4.422,99

RT444 Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW (400 V), de HERZ,
compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

€4.297,05000

Altres conceptes 125,94 €

uKITBA Kit bisenfírotatiu modular canal oberta D=5m per FM20-501
Compuesto por:
  Ballestas (para rotativo)
  Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
  Sinfin

P- 84  €1.859,62

Altres conceptes 1.859,62 €

uKITEXT Instal·lació KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501. L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

P- 85  €450,38

KI6667 KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501. L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

€372,60000

Altres conceptes 77,78 €

uLEG Partida per a la legalització de la instal·lació. Inclou Taxes i tramitació a
indústria.

P- 86  €2.250,00

Sense descomposició 2.250,00 €

uPORT Porta d'acer batent , per a un buit d'obra de 400x150 cm, amb bastidor de L
de 50+5 mm, acabat pintat, col·locada

P- 87  €1.165,12

Sense descomposició 1.165,12 €

uREG250 Regulador de tir D=250mm amb clapeta de sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies de més de 7 metres

P- 88  €327,42

REG Regulador de tir D=250mm amb clapeta de sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies de més de 7 metres

€317,70000

Altres conceptes 9,72 €

uSIUDANFOSS Instal·lació de subestació 200kw. Primari: TºEntrada: 80-TºSortida:70.
Secundari: TºEntrada: 60-TºSortida:70 . Totalment instal·lada inclòs connexió
elèctrica i canonades aigua. Inlclou Sondes de temperatura (impulsió i retorn
de primari i secundari), comptador kcal/h, Manòmetres (impulsió i retorn de
primari i secundari) i claus de tall.

P- 89  €7.030,00

Sense descomposició 7.030,00 €

uTUBCONNN     TUBO DE CONEXION A RSE (0‹ ] 20‹) PARA FM120]501
 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201

Angulos maximos posibles:
  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

P- 90  €149,40
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GSDGH99     TUBO DE CONEXION A RSE (0‹ ] 20‹) PARA FM120]501 

 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201
Angulos maximos posibles:

  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

€71,62000

Altres conceptes 77,78 €

uVALVTERM Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura 108ºC, rosca interior
3/4'', preu alt i muntada superficialment

P- 91  €94,98

BNTER Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura 108ºC, rosca interior
3/4''.

€88,56000

Altres conceptes 6,42 €

DAVID GARCIA ESCOLÀ
Enginyer Tècnic Industrial
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,26h Oficial 1aA0121000

 €20,26h Oficial 1a paletaA0122000

 €20,26h Oficial 1a encofradorA0123000

 €20,26h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €20,26h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €20,26h Oficial 1a pintorA012D000

 €20,58h Oficial 1a manyàA012F000

 €20,93h Oficial 1a calefactorA012G000

 €20,93h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,93h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,51h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €25,21h Oficial 1a jardinerA012P000

 €17,99h Ajudant encofradorA0133000

 €17,99h Ajudant ferrallistaA0134000

 €17,99h Ajudant col·locadorA0137000

 €17,99h Ajudant pintorA013D000

 €17,96h Ajudant calefactorA013G000

 €17,96h Ajudant electricistaA013H000

 €17,99h Ajudant muntadorA013M000

 €22,37h Ajudant jardinerA013P000

 €16,92h ManobreA0140000

 €15,67h Manobre especialistaA0150000

 €22,51h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,80h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,60h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €78,34h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €74,92h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C1312340

 €45,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €42,84h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,34h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €4,47h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €28,48h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,16h Camió gruaC1503000

 €47,25h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €22,16h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €12,44h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

C150MC30

 €139,66h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,56h Formigonera de 165 lC1705600

 €4,43h Remolinador mecànicC2003000

 €4,08h Regle vibratoriC2005000

 €41,03h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €2,83h MotoserraCRE23000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36.008,60u Caldera de biomasa para astillas M40 Rango de
 potencia para Astillas: 69,6 ] 251,0 kW

Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet:
93,1 / 92,8

Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet:
93,1 / 95,2

Temperatura de humos a potencia nominal:
astillas/pellet: ~130/~ 145

Temperatura de humos a potencia parcial:
astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para pellets a potencia nominal: 19 mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para astillas a potencia nominal: 8 mg/m3

  Presion maxima de trabajo: 5 bar
C
aracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido
de agua max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión
remota vía programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

AFIR255

 €1,50m3 AiguaB0111000

 €16,22t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €15,11t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €11,04m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €15,44t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €15,13t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €7,20t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B033S500

 €9,33m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €82,31m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

B03E1440

 €92,97t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €61,44m3 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

B065760B

 €59,22m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €69,46m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065CH0B
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,22m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

B06L361B

 €1,04kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,21kg Clau acerB0A31000

 €0,41u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,41u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22
mm de diàmetre interior

B0A7A500

 €1,02u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35
mm de diàmetre interior

B0A7A700

 €2,13u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

B0A7B900

 €2,39u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

B0A7BB00

 €0,53kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,32m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34132

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €200,34m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,35cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €20,04cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €1,12m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130

 €6,68m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €2,50m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D81550

 €2,48l DesencofrantB0DZA000

 €0,40u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €232,56u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
i per a 2 usos, per a seguretat i salut

B1Z659A1

 €40,50t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,50t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €378,26u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i
2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat

B6A16KX8

 €2,79kg Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacionsB7521000

 €2,04kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú
líquid

B75Z1100

 €0,14m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €1,32kg Emulsió bituminosa no iònica d'aspecte pastós, soluble
en aigua i combinable amb sorra, ciment, graveta,
fibres minerals, etc, per la confecció de revestiments
impermeables, MASTERSEAL 431, de BASF-CC, ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC

B7Z24000K8VT

 €2,13kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €3,09kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €464,06t Pols de quars color grisB9GZ1210

 €170,25u Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues
fulles, per a un buit d'obra de 300x300 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

BABGA5B2

 €481,14u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 80x210 cm, preu superior amb finestreta

BASA81N6

 €23,27u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €80,15m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm

BB32U001

 €3,11m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

BD5A2E00

 €71,24u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

BE413191
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,63u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

BE41B162

 €47,74u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

BE41B762

 €64,53u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

BE41B792

 €86,91u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

BE41BB62

 €118,55u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

BE41BB92

 €47,74u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

BE41BE62

 €61,93u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

BE41BE92
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 €139,62u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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

BE41BF62

 €176,59u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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

BE41BF92

 €13,78u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

BE41JG69

 €18,86u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

BE41JG99

 €52,33u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 175 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

BE41JP69

 €79,87u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

BE41JP99

 €6,14u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

BEU11113

 €1.170,05u Dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

BEU4U040

 €15,73u Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

BEU57955

 €10,85u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEU6U001

 €2.614,37u Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa
d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i
recobriment exterior de plàstic, i per a col·locar vertical

BEUEU195

 €12,58u Sonda de temperatura d'anada o de retorn, connexió a
centraleta KPM20, ref. K363PY001 de la serie K363P
Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI

BEV21D00DJ6K

 €72,07u Material per a instal·lació electrica de punt de controlBEV42001
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 €12,94u Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
235 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

BEW4S261

 €15,99u Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

BEW4S291

 €4,33u Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

BEY41160

 €5,99u Part proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

BEY41190

 €13,77m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

BF421BF0

 €7,80m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i
d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

BF4237E0

 €12,18m 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

BF4239E0

 €0,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €25,22u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

BFM28A30

 €4,70m 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

BFQ32CEA

 €5,90m 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 >= 5000

BFQ32CJA

 €3,93m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33CBA

 €5,34u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41A10

 €10,99u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41E10
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 €21,85u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41H10

 €83,79u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41J10

 €4,04u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1605

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1605

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

BFYQ3080

 €137,40u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

BG145602

 €259,77u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

BG145A02

 €2,65u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

BG151B12

 €3,36m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 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

BG21H810

 €4,72m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H910

 €1,22m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H910

 €4,90m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312660

 €0,35m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

BG32B130
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 €25,38u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415F99

 €25,81u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415F9B

 €53,06u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415FJB

 €55,82u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415FJD

 €66,92u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

BG42429H

 €125,88u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

BG4242JH

 €106,45u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

BG4243JH

 €56,66u 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)

BG47494A
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 €82,65u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3
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

BG4R4JL0

 €484,52u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

BG51UD01

 €7,06u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG62D1DJ

 €3,06u Presa 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

BG63D15S

 €4,28u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau
de protecció IP-55,

BG64D17P

 €826,41u Columna d'acer de 12 m d'alçària, d'16 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 4 cables

BGF176M0

 €1,30u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW14000

 €0,29u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €20,28u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW1N000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

BGW47000

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a polsadorsBGW64000

 €56,25u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acerBGWF1000

 €95,06u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W,
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt

BH61AK4B
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 €40,86u Llumenera 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

BHB17562

 €5,20u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

BHU8T3D0

 €2,84u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

BHWB1000

 €88,56u Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura
108ºC, rosca interior 3/4''.

BNTER

 €72,03u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN12A6A0

 €23,45u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt

BN317320

 €36,86u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

BN4226A0

 €323,09u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

BN719450

 €52,36u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8114E0

 €14,82u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8115A0

 €240,62u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

BN918320

 €2.241,23u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de
34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de pressió
màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal

BNL1V6JH
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 €3.430,38u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica
de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h
de cabal màxim i de 10,0 bar de pressió màxima, per a
aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de
80 mm de diàmetre nominal

BNL1W8NK

 €71,62u TUBO DE CONEXION A RSE  (0‹  ]  20‹) PARA
 FM120]501 

 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201
Angulos maximos posibles:

  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

GSDGH99

 €372,60u KIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501.
L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

KI6667

 €317,70u Regulador de tir D=250mm amb clapeta de
sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies
de més de 7 metres

REG

 €4.297,05u Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW
(400 V), de HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

RT444

 €109,13m Canonada doble preaïllada Twin2x50x4,6/200TEV
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 €72,81m3 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

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,23700/R 15,670001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,23700 17,23700
Maquinària:

0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:

0,270001,500000,180B0111000 =xAiguam3

9,8215015,110000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,4515015,130001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,9182592,970000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,46125 54,46125

0,172371,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,80662

72,80662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,67000/R 15,670001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,67000 15,67000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3

26,4386016,220001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,2425092,970000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,98110 49,98110

0,156701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,89980
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

66,89980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,20m3 Morter 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

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,67000/R 15,670001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,67000 15,67000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,300001,500000,200B0111000 =xAiguam3

24,6544016,220001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

35,3286092,970000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,28300 60,28300

0,156701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,20170

77,20170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,35m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D07660B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,67000/R 15,670001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,67000 15,67000
Maquinària:

1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:

0,180001,500000,120B0111000 =xAiguam3

82,3100082,310001,000B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

m3

13,9455092,970000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 96,43550 96,43550

0,156701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,35420

113,35420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,76kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10130/R 20,260000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,08995/R 17,990000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,19125 0,19125
Materials:

0,010611,040000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,556500,530001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,56711 0,56711

0,001911,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,76027

0,76027COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €102,17m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30
kg/m2

145CB8DD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,5558890,223510,250E45CAAC4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

36,063601,2021230,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

43,5497143,549711,000E4DCBD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

m2

Subtotal... 102,16919 102,16919

COST DIRECTE 102,16919

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,16919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.111,00u Calderea250CAL250 Rend.: 1,000

 €12.224,00u Caldera fireDGFIR444 Rend.: 1,000

 €7,34m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

E2213422 Rend.: 0,388

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,33753/R 74,920000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 7,33753 7,33753

COST DIRECTE 7,33753

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,33753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,18m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

E2225432 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43476/R 16,920000,203A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,43476 3,43476
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,69652/R 42,840000,203C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 8,69652 8,69652

0,051521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,18280

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,18280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

E222B432 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,20000/R 45,000000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 7,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,32m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

E45218H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03326/R 20,260000,051A0122000 =xOficial 1a paletah

3,53628/R 16,920000,209A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,56954 4,56954
Maquinària:

17,45750/R 139,660000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,45750 17,45750
Materials:

62,1810059,220001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 62,18100 62,18100

0,114242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,32228

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,32228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,11m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

1,09404/R 20,260000,054A0122000 =xOficial 1a paletah

3,65472/R 16,920000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,74876 4,74876
Maquinària:

12,56940/R 139,660000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,56940 12,56940
Materials:

62,6688061,440001,020B065760B =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... 62,66880 62,66880

0,118722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,10568

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,10568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,22m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

E45CAAC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21560/R 20,260000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

4,06080/R 16,920000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,27640 5,27640
Maquinària:

13,96600/R 139,660000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,96600 13,96600
Materials:

70,8492069,460001,020B065CH0B =xFormigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 70,84920 70,84920

0,131912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,22351

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,22351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg 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:

0,20260/R 20,260000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21588/R 17,990000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41848 0,41848
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PARTIDES D'OBRA
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Materials:

0,012481,040000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,760270,760271,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77275 0,77275

0,006281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19751

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg 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:

0,24312/R 20,260000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,17990/R 17,990000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,42302 0,42302
Materials:

0,012481,040000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,760270,760271,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,77275 0,77275

0,006351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,20212

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,20212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,35m2 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, per
a deixar el formigó vist

E4D22A23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,21256/R 20,260000,356A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,54525/R 17,990000,475A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,75781 15,75781
Materials:

0,121851,210000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,523600,350001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,084348,350000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

2,822002,500001,1288B0D81550 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2

0,248002,480000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,400000,400001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 4,19979 4,19979

0,393952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,35155

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,35155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,56m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 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:

16,20800/R 20,260000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,59300/R 17,990000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 28,80100 28,80100
Materials:

0,121851,210000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,346500,350000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,38065200,340000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,126098,350000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,232001,120001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

7,682006,680001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,148802,480000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 10,03789 10,03789

0,720032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,55891

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,55891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,55m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

E4DCBD00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,96910/R 20,260001,035A0123000 =xOficial 1a encofradorh

18,61965/R 17,990001,035A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 39,58875 39,58875
Materials:

0,121851,210000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,454300,350001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,76129200,340000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,3026020,040000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu
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1,232001,120001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

0,099202,480000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,97124 2,97124

0,989722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,54971

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,54971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,85m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà

E5Z15M20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82340/R 20,260000,090A0122000 =xOficial 1a paletah

1,52280/R 16,920000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34620 3,34620
Materials:

11,44877113,354200,101D07660B1 =xFormigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 11,44877 11,44877

0,050191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,84516

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,84516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,60m2 Impermeabilització de parament amb cautxú líquid
sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació

E7851510 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05200/R 20,260000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,35980/R 17,990000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,41180 4,41180
Materials:

6,975002,790002,500B7521000 =xCautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacionskg

0,102002,040000,050B75Z1100 =xImprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú
líquid

kg

Subtotal... 7,07700 7,07700

0,110302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,59910

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,59910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €1,04m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

E7A24A0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60780/R 20,260000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,26985/R 17,990000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,87765 0,87765
Materials:

0,154000,140001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,15400 0,15400

0,013161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,04481

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,04481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,18m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2
cm acabat remolinat

E7Z26D21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02600/R 20,260000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

1,69200/R 16,920000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,71800 3,71800
Materials:

1,4049066,899800,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,40490 1,40490

0,055771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,17867

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,17867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

E7Z26D31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22860/R 20,260000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

2,03040/R 16,920000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,25900 4,25900
Materials:

2,1073466,899800,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,10734 2,10734
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0,063891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,43023

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,43023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,77m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb
formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat
remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars
gris

E9GL32AA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36468/R 20,260000,018A0121000 =xOficial 1ah

0,60912/R 16,920000,036A0140000 =xManobreh

0,78350/R 15,670000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,75730 1,75730
Maquinària:

1,25694/R 139,660000,009C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,22150/R 4,430000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,03672/R 4,080000,009C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,51516 1,51516
Materials:

6,2181059,220000,105B06L361B =xFormigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

m3

3,24842464,060000,007B9GZ1210 =xPols de quars color grist

Subtotal... 9,46652 9,46652

0,026361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,76534

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,76534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,18m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

E9Z4AA24 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30390/R 20,260000,015A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,26985/R 17,990000,015A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,57375 0,57375
Materials:

0,010611,040000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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1,584001,320001,200B0B34132 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,59461 1,59461

0,008611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17697

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,17697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,97m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

EB32U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,13000/R 20,260000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,07600/R 16,920000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,20600 15,20600
Materials:

80,1500080,150001,000BB32U001 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm

m2

0,3860177,201700,005D0701821 =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... 80,53601 80,53601

0,228091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,97010

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,97010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,09u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

EE41B162 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93000/R 20,930001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

17,96000/R 17,960001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 38,89000 38,89000
Materials:
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59,6300059,630001,000BE41B162 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

4,2702012,940000,330BEW4S261 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
235 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

4,330004,330001,000BEY41160 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 68,23020 68,23020

0,972252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,09245

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,09245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,94u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

EE41B762 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,98000/R 17,960000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,44500 19,44500
Materials:

47,7400047,740001,000BE41B762 =xColze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

12,9400012,940001,000BEW4S261 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
235 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

4,330004,330001,000BEY41160 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 65,01000 65,01000

0,486132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,94112

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,94112COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €144,04u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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·locada

EE41BB62 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93000/R 20,930001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

17,96000/R 17,960001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 38,89000 38,89000
Materials:

86,9100086,910001,000BE41BB62 =xDerivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

12,9400012,940001,000BEW4S261 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
235 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

4,330004,330001,000BEY41160 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 104,18000 104,18000

0,972252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,04225

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,04225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,00u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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

EE41BE62 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,98000/R 17,960000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,44500 19,44500
Materials:

47,7400047,740001,000BE41BE62 =xMòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal i 235 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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4,330004,330001,000BEY41160 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 52,07000 52,07000

0,486132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,00113

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,00113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,88u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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

EE41BF62 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,98000/R 17,960000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,44500 19,44500
Materials:

139,62000139,620001,000BE41BF62 =xMòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 175 mm de
diàmetre nominal i 235 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

4,330004,330001,000BEY41160 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 235 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 143,95000 143,95000

0,486132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,88112

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,88112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,76u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

EE41JG69 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61625/R 20,930000,125A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,24500/R 17,960000,125A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,86125 4,86125
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Materials:

13,7800013,780001,000BE41JG69 =xCol·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 175 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

u

Subtotal... 13,78000 13,78000

0,121532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,76278

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,76278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,31u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 175 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41JP69 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61625/R 20,930000,125A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,24500/R 17,960000,125A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,86125 4,86125
Materials:

52,3300052,330001,000BE41JP69 =xBarret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 175 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

u

Subtotal... 52,33000 52,33000

0,121532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,31278

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,31278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,92m 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 alt i
col·locat superficialment

EF4239EC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,08135/R 20,930000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,50805/R 17,990000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,58940 7,58940
Materials:

0,958502,130000,450B0A7B900 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

u

12,4236012,180001,020BF4239E0 =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
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9,8325021,850000,450BFW41H10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 23,21460 23,21460

0,113841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,91784

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,91784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,81m 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 alt

EFQ32CEM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55810/R 20,930000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,05830/R 17,990000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,61640 6,61640
Materials:

4,794004,700001,020BFQ32CEA =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

0,300000,200001,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 5,09400 5,09400

0,099251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,80965

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,80965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,69u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

EG145602 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52325/R 20,930000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,44900/R 17,960000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,97225 0,97225
Materials:

137,40000137,400001,000BG145602 =xCaixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

u

1,300001,300001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u
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Subtotal... 138,70000 138,70000

0,014581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,68683

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,68683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,00u fsaFIR25014 Rend.: 1,000

 €264,01u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

H6AZ59A1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,88250/R 22,510000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

14,10000/R 18,800000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,98250 30,98250
Materials:

232,56000232,560001,000B1Z659A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
i per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 232,56000 232,56000

0,464741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,00724

0,00%DESPESES INDIRECTES

264,00724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €359,69m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

145224BH Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

84,3222884,322281,000E45218H4 =xFormigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

m3

71,850601,1975160,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

203,5155020,3515510,000E4D22A23 =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, per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 359,68838 359,68838
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COST DIRECTE 359,68838

0,00%DESPESES INDIRECTES

359,68838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,60m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 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 de 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 25 kg/m2

145C4274 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

24,0317080,105680,300E45C18C4 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

m3

30,053001,2021225,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

43,5148139,558921,100E4DC1D02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 97,59951 97,59951

COST DIRECTE 97,59951

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,59951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,04m2 Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de
vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó
lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb
cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de
morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10
cm de gruix

15149L05 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

14,8451614,845161,000E5Z15M20 =xFormació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà

m2

11,5991011,599101,000E7851510 =xImpermeabilització de parament amb cautxú líquid
sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació

m2

1,044811,044811,000E7A24A0L =xBarrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

m2

5,178675,178671,000E7Z26D21 =xCapa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2
cm acabat remolinat

m2

6,430236,430231,000E7Z26D31 =xCapa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

m2



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,7653412,765341,000E9GL32AA =xPaviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb
formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat
remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars
gris

m2

2,176972,176971,000E9Z4AA24 =xArmadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 54,04028 54,04028

COST DIRECTE 54,04028

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,04028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,00u Cablejat del quadre elèctric. Inclou petit material i
cablejat lliure d'hal·lògens.

CABL Rend.: 1,000P- 4

 €116,72m Tuberia preaïllada Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200.
instal·lada en rasa. Formada per 2 tubs PEX-a i
aïllament PEX.

CANTER Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66858/R 20,930000,1275A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,29373/R 17,990000,1275A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,96231 4,96231
Materials:

0,229600,410000,560B0A7A500 =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22
mm de diàmetre interior

u

2,403005,340000,450BFW41A10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

109,13000109,130001,000TEV =xCanonada doble preaïllada Twin2x50x4,6/200m

Subtotal... 111,76260 111,76260

COST DIRECTE 116,72491

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,72491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,00u Separació de sitja amb porta tallafocs mitjançant
taulons de fusta un damunt de l'altre, prracticables.
Inclou guia de ferro a costat i costat d'obertura
0,80x2,10

CETE Rend.: 1,000P- 6



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,59u Connexió AF a instal·lació existentCON Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,99500/R 17,990000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,46000 19,46000
Materials:

2,050000,410005,000B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

4,040004,040001,000BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,040000,020002,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,13000 6,13000

COST DIRECTE 25,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36.638,62u Instal·lació de caldera de biomasa para astillas M40
 Rango de potencia para Astillas: 69,6 ] 251,0 kW

Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet:
93,1 / 92,8

Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet:
93,1 / 95,2

Temperatura de humos a potencia nominal:
astillas/pellet: ~130/~ 145

Temperatura de humos a potencia parcial:
astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para pellets a potencia nominal: 19 mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para astillas a potencia nominal: 8 mg/m3

  Presion maxima de trabajo: 5 bar

Caracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido
de agua max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión
remota vía programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

DGFIR3123 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

339,06600/R 20,9300016,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh

290,95200/R 17,9600016,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 630,01800 630,01800
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

36.008,6000036.008,600001,000AFIR255 =xCaldera de biomasa para astillas M40 Rango de
 potencia para Astillas: 69,6 ] 251,0 kW

Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet:
93,1 / 92,8

Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet:
93,1 / 95,2

Temperatura de humos a potencia nominal:
astillas/pellet: ~130/~ 145

Temperatura de humos a potencia parcial:
astillas/pellet: ~ 85/~ 85

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para pellets a potencia nominal: 19 mg/m3

Emisiones volatiles referidas a 11% O2 segun EN
  303]5]2013 para astillas a potencia nominal: 8 mg/m3

  Presion maxima de trabajo: 5 bar
C
aracteristicas de combustible: Astilla M40 (Contenido
de agua max. 40 %) segun norma

Visualización a distancia integrada de serie y gestión
remota vía programa VNC y/o
web “myHERZ” y/o protocolo ModBus TCP.

u

Subtotal... 36.008,60000 36.008,60000

COST DIRECTE 36.638,61800

0,00%DESPESES INDIRECTES

36.638,61800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,59m3 Enderroc de mur de contenció i fonamentació de
formigó en massa, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

E2135221 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,60800/R 16,920002,400A0140000 =xManobreh

43,87600/R 15,670002,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,48400 84,48400
Maquinària:

21,84000/R 15,600001,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 21,84000 21,84000

1,267261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,59126

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,59126COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,11u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, 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)

E21R1160 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,55460/R 25,210000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,81620/R 22,370000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 12,37080 12,37080
Maquinària:

28,11200/R 40,160000,700C1503000 =xCamió gruah

0,73580/R 2,830000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 28,84780 28,84780
Materials:

4,0500040,500000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

20,6550076,500000,270B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 24,70500 24,70500

0,185561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,10916

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,10916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €497,91u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 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)

E21R12D5 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,54600/R 25,210002,600A012P000 =xOficial 1a jardinerh

29,08100/R 22,370001,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 94,62700 94,62700
Maquinària:

132,52800/R 40,160003,300C1503000 =xCamió gruah

16,17200/R 12,440001,300C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

h

60,31410/R 41,030001,470CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

7,35800/R 2,830002,600CRE23000 =xMotoserrah



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 216,37210 216,37210
Materials:

20,2500040,500000,500B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

165,2400076,500002,160B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 185,49000 185,49000

1,419411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 497,90850

0,00%DESPESES INDIRECTES

497,90850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,75500/R 45,000000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,75500 1,75500

COST DIRECTE 1,75500

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,75500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en
excavació de fondària fins a 3 m, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

E2218651 Rend.: 0,558P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,33871/R 45,000000,091C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,33871 7,33871

COST DIRECTE 7,33871

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,33871COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €80,45m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb compressor i amb les terres deixades a la vora

E2225622 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,57160/R 16,920004,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,57160 71,57160
Maquinària:

7,80000/R 15,600000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 7,80000 7,80000

1,073571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,44517

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,44517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,95m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

E225AJ70 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16920/R 16,920000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16920 0,16920
Maquinària:

0,47004/R 78,340000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,47004 0,47004
Materials:

34,3076815,440002,222B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 34,30768 34,30768

0,002541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,94946

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,94946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,28m3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en
tongades de 25 cm, com a màxim

E225AP70 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16920/R 16,920000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16920 0,16920
Maquinària:

0,47004/R 78,340000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,47004 0,47004
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,635207,200001,616B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 11,63520 11,63520

0,002541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,27698

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,27698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,64m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

E2441120 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,55120/R 16,920000,860A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,55120 14,55120
Maquinària:

19,94400/R 22,160000,900C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 19,94400 19,94400

0,145511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,64071

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,64071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,11m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

E2R3503A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,11360/R 28,480000,320C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 9,11360 9,11360

COST DIRECTE 9,11360

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,11360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,56m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

E7883202K8VT Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,03900/R 20,260000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,53800/R 16,920000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,57700 5,57700
Materials:

2,904001,320002,200B7Z24000K8VT =xEmulsió bituminosa no iònica d'aspecte pastós, soluble
en aigua i combinable amb sorra, ciment, graveta,
fibres minerals, etc, per la confecció de revestiments
impermeables, MASTERSEAL 431, de BASF-CC, ref.
P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC

kg

Subtotal... 2,90400 2,90400

0,083661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,56466

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,56466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22860/R 20,260000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,19789/R 17,990000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,42649 2,42649
Materials:

1,064572,130000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,06457 1,06457

0,036401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,52746

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m2 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- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02600/R 20,260000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,17990/R 17,990000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,20590 2,20590
Materials:

1,701973,090000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 1,70197 1,70197



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,033091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94096

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €779,48u Porta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues
fulles, per a un buit d'obra de 300x300 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

EABGA9B2 Rend.: 0,009P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

571,66667/R 20,580000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 571,66667 571,66667
Materials:

170,25000170,250001,000BABGA5B2 =xPorta d'acer en perfils laminats corredissa amb dues
fulles, per a un buit d'obra de 300x300 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat pintat, col·locada

u

23,2700023,270001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 193,52000 193,52000

14,291672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 779,47834

0,00%DESPESES INDIRECTES

779,47834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €486,41u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb
finestreta, col·locada

EASA81N6 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,14500/R 20,580000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,14500 5,14500
Materials:

481,14000481,140001,000BASA81N6 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 80x210 cm, preu superior amb finestreta

u

Subtotal... 481,14000 481,14000

0,128632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 486,41363

0,00%DESPESES INDIRECTES

486,41363COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,80m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmED5A1600 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,84940/R 20,260000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

1,60740/R 16,920000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,45680 5,45680
Materials:

3,265503,110001,050BD5A2E00 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

m

Subtotal... 3,26550 3,26550

0,081851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,80415

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,80415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,30u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

EE413191 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,39500/R 20,930001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

26,94000/R 17,960001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 58,33500 58,33500
Materials:

71,2400071,240001,000BE413191 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret
amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana
mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

u

5,2767015,990000,330BEW4S291 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

5,990005,990001,000BEY41190 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 82,50670 82,50670

1,458382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,30007

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,30007COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €116,41u Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

EE41B792 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69750/R 20,930000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,47000/R 17,960000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 29,16750 29,16750
Materials:

64,5300064,530001,000BE41B792 =xColze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

15,9900015,990001,000BEW4S291 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

5,990005,990001,000BEY41190 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 86,51000 86,51000

0,729192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,40669

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,40669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,32u Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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·locada

EE41BB92 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,39500/R 20,930001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

26,94000/R 17,960001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 58,33500 58,33500
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

118,55000118,550001,000BE41BB92 =xDerivació T a 90° per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

15,9900015,990001,000BEW4S291 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de
310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), fixat mecànicament

u

5,990005,990001,000BEY41190 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 140,53000 140,53000

1,458382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,32338

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,32338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,82u Mòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

EE41BE92 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69750/R 20,930000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,47000/R 17,960000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 29,16750 29,16750
Materials:

61,9300061,930001,000BE41BE92 =xMòdul de comprovació per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 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

5,990005,990001,000BEY41190 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 67,92000 67,92000

0,729192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,81669

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,81669COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €212,48u Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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

EE41BF92 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69750/R 20,930000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,47000/R 17,960000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 29,16750 29,16750
Materials:

176,59000176,590001,000BE41BF92 =xMòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la
formació de xemeneia individual, de 250 mm de
diàmetre nominal i 310 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

5,990005,990001,000BEY41190 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre
exterior

u

Subtotal... 182,58000 182,58000

0,729192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 212,47669

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,47669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,81u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

EE41JG99 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84875/R 20,930000,375A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,73500/R 17,960000,375A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,58375 14,58375
Materials:

18,8600018,860001,000BE41JG99 =xCol·lector de sutge per a la formació de xemeneia
individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1

u

Subtotal... 18,86000 18,86000

0,364592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,80834

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,80834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,82u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41JP99 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84875/R 20,930000,375A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,73500/R 17,960000,375A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 14,58375 14,58375
Materials:

79,8700079,870001,000BE41JP99 =xBarret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

u

Subtotal... 79,87000 79,87000

0,364592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,81834

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,81834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,88u 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- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,27900/R 20,930000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

1,34700/R 17,960000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 7,62600 7,62600
Materials:

6,140006,140001,000BEU11113 =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... 6,14000 6,14000

0,114391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,88039

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,88039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.209,52u dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D, col·locat roscat

EEU4U040 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,93000/R 20,930001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

17,96000/R 17,960001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 38,89000 38,89000
Materials:

1.170,050001.170,050001,000BEU4U040 =xDipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

u

Subtotal... 1.170,05000 1.170,05000

0,583351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.209,52335

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.209,52335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,66u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

EEU57955 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13950/R 20,930000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,69850/R 17,990000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,83800 5,83800
Materials:

15,7300015,730001,000BEU57955 =xTermòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

u

Subtotal... 15,73000 15,73000

0,087571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,65557

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,65557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,16u 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- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23250/R 20,930000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,23250 5,23250
Materials:

10,8500010,850001,000BEU6U001 =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... 10,85000 10,85000

0,078491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,16099

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,16099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.634,11u Dipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa
d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i
recobriment exterior de plàstic, col·locat en posició
vertical i connectat

EEUEU195 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,98000/R 17,960000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,44500 19,44500
Materials:

2.614,370002.614,370001,000BEUEU195 =xDipòsit d'inèrcia de 3000 l de capacitat, de planxa
d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i
recobriment exterior de plàstic, i per a col·locar vertical

u

Subtotal... 2.614,37000 2.614,37000

0,291681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.634,10667

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.634,10667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,28u Sonda de temperatura en canonada amb beina ref.
K363PY001 de la serie K363P Sonda de temperatura
impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

EEV21D00DJ6K Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,55800/R 20,930000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,79400/R 17,990000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,35200 23,35200
Materials:

12,5800012,580001,000BEV21D00DJ6K =xSonda de temperatura d'anada o de retorn, connexió a
centraleta KPM20, ref. K363PY001 de la serie K363P
Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI

u

Subtotal... 12,58000 12,58000

0,350281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,28228

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,28228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,97u Instal·lació elèctrica de punt de controlEEV42001 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,18600/R 20,930000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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3,59800/R 17,990000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,78400 7,78400
Materials:

72,0700072,070001,000BEV42001 =xMaterial per a instal·lació electrica de punt de controlu

Subtotal... 72,07000 72,07000

0,116761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,97076

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,97076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,89m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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 alt i col·locat
superficialment

EF421BFC Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86040/R 20,930000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,03720/R 17,990000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,89760 10,89760
Materials:

1,075502,390000,450B0A7BB00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

u

14,0454013,770001,020BF421BF0 =xTub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 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

37,7055083,790000,450BFW41J10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 52,82640 52,82640

0,163461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,88746

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,88746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 35 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 alt i
col·locat superficialment

EF4237EC Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24415/R 20,930000,155A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,78845/R 17,990000,155A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,03260 6,03260
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
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0,459001,020000,450B0A7A700 =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35
mm de diàmetre interior

u

7,956007,800001,020BF4237E0 =xTub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i
d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

m

4,9455010,990000,450BFW41E10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 13,36050 13,36050

0,090491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,48359

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,48359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,88m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

EFB16452 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51160/R 20,930000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,15880/R 17,990000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,67040 4,67040
Materials:

0,492000,410001,200B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

0,418200,410001,020BFB16400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,212004,040000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,14220 2,14220

0,070061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,88266

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,88266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,95u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C, embridat

EFM28A30 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51150/R 20,930000,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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9,89450/R 17,990000,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,40600 21,40600
Materials:

25,2200025,220001,000BFM28A30 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

u

Subtotal... 25,22000 25,22000

0,321091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,94709

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,94709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,22m 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 >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

EFQ32CJM Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,18600/R 20,930000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,59800/R 17,990000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,78400 7,78400
Materials:

6,018005,900001,020BFQ32CJA =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 >= 5000

m

0,300000,200001,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 6,31800 6,31800

0,116761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,21876

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,21876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,23m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

EFQ33CBM Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,13950/R 20,930000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,69850/R 17,990000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,83800 5,83800
Materials:

4,008603,930001,020BFQ33CBA =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 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,300000,200001,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 4,30860 4,30860

0,087571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,23417

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,23417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €262,06u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

EG145A02 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52325/R 20,930000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,44900/R 17,960000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,97225 0,97225
Materials:

259,77000259,770001,000BG145A02 =xCaixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta,
per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

u

1,300001,300001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 261,07000 261,07000

0,014581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,05683

0,00%DESPESES INDIRECTES

262,05683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,30u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

EG151B12 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,69400/R 17,960000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,15900 13,15900



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

2,650002,650001,000BG151B12 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

u

0,290000,290001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 2,94000 2,94000

0,197391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,29639

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,29639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,33m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

EG21H81J Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83720/R 20,930000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,89800/R 17,960000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,73520 1,73520
Materials:

3,427203,360001,020BG21H810 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 25 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

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 3,56720 3,56720

0,026031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32843

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,32843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

EG21H91J Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92092/R 20,930000,044A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,89800/R 17,960000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,81892 1,81892
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,814404,720001,020BG21H910 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 4,95440 4,95440

0,027281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,80060

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG22H911 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33488/R 20,930000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,35920/R 17,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,69408 0,69408
Materials:

1,244401,220001,020BG22H910 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,24440 1,24440

0,010411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94889

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EG22H915 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33488/R 20,930000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,35920/R 17,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,69408 0,69408



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

1,244401,220001,020BG22H910 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,24440 1,24440

0,010411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94889

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,58m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312664 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83720/R 20,930000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71840/R 17,960000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,55560 1,55560
Materials:

4,998004,900001,020BG312660 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,99800 4,99800

0,023331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,57693

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,57693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

EG32B134 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31395/R 20,930000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,26940/R 17,960000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,58335 0,58335
Materials:

0,357000,350001,020BG32B130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

m



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,35700 0,35700

0,008751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,94910

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,94910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,65u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415F99 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,18600/R 20,930000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77800 7,77800
Materials:

25,3800025,380001,000BG415F99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 25,76000 25,76000

0,116671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,65467

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,65467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,08u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415F9B Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,18600/R 20,930000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77800 7,77800
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

25,8100025,810001,000BG415F9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 26,19000 26,19000

0,116671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,08467

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,08467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,97u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

EG415FJB Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81390/R 20,930000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,40590 8,40590
Materials:

53,0600053,060001,000BG415FJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 53,44000 53,44000

0,126091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,97199

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,97199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,73u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

EG415FJD Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,81390/R 20,930000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,40590 8,40590
Materials:

55,8200055,820001,000BG415FJD =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 56,20000 56,20000

0,126091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,73199

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,73199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,34u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

EG42429H Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,32550/R 20,930000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,91750 10,91750
Materials:

66,9200066,920001,000BG42429H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

0,340000,340001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 67,26000 67,26000

0,163761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,34126

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,34126COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €140,49u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4242JH Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,05700 14,05700
Materials:

125,88000125,880001,000BG4242JH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

0,340000,340001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 126,22000 126,22000

0,210861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,48786

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,48786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,06u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4243JH Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,46500/R 20,930000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,05700 14,05700
Materials:

106,45000106,450001,000BG4243JH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

0,340000,340001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 106,79000 106,79000



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,210861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,05786

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,05786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,73u 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.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90690/R 20,930000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59200/R 17,960000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,49890 10,49890
Materials:

56,6600056,660001,000BG47494A =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

0,410000,410001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 57,07000 57,07000

0,157481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,72638

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,72638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,15u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3
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

EG4R4JL0 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,48830/R 20,930000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,89800/R 17,960000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,38630 7,38630
Materials:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

82,6500082,650001,000BG4R4JL0 =xContactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3
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... 82,65000 82,65000

0,110791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,14709

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,14709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €544,27u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

EG51UD01 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93000/R 20,930001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

17,96000/R 17,960001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 38,89000 38,89000
Materials:

484,52000484,520001,000BG51UD01 =xEquip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

u

20,2800020,280001,000BGW1N000 =xPart proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

u

Subtotal... 504,80000 504,80000

0,583351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 544,27335

0,00%DESPESES INDIRECTES

544,27335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,88u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb
caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

EG62D1DJ Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13950/R 20,930000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,28668/R 17,960000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,42618 6,42618
Materials:

7,060007,060001,000BG62D1DJ =xInterruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,300000,300001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 7,36000 7,36000

0,096391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,88257

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,88257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,90u 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.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13950/R 20,930000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,28668/R 17,960000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,42618 6,42618
Materials:

3,060003,060001,000BG63D15S =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

0,320000,320001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 3,38000 3,38000

0,096391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,90257

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,90257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,12u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau
de protecció IP-55

EG64D17P Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13950/R 20,930000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,28668/R 17,960000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,42618 6,42618
Materials:

4,280004,280001,000BG64D17P =xPolsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau
de protecció IP-55,

u

0,320000,320001,000BGW64000 =xPart proporcional d'accessoris per a polsadorsu

Subtotal... 4,60000 4,60000



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,096391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,12257

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,12257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,98u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W,
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada superficial

EH61AK4B Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13950/R 20,930000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,69400/R 17,960000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,83350 5,83350
Materials:

95,0600095,060001,000BH61AK4B =xLlum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W,
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt

u

Subtotal... 95,06000 95,06000

0,087501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,98100

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,98100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,52u 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.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,11620/R 20,930000,340A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,10640/R 17,960000,340A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,22260 13,22260
Materials:

40,8600040,860001,000BHB17562 =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

10,400005,200002,000BHU8T3D0 =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

2,840002,840001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 54,10000 54,10000



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,198341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,52094

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,52094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,83u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

EN12A6A7 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37200/R 20,930000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,19600/R 17,990000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,56800 15,56800
Materials:

72,0300072,030001,000BN12A6A0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 72,03000 72,03000

0,233521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,83152

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,83152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,33u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN317327 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23250/R 20,930000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,49750/R 17,990000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,73000 9,73000
Materials:

23,4500023,450001,000BN317320 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10
bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 23,45000 23,45000



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,145951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,32595

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,32595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,38u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

EN4226A7 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45345/R 20,930000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,96835/R 17,990000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,42180 6,42180
Materials:

36,8600036,860001,000BN4226A0 =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

u

Subtotal... 36,86000 36,86000

0,096331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,37813

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,37813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €339,68u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt, muntada entre tubs

EN719456 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79060/R 20,930000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,55580/R 17,990000,420A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,34640 16,34640
Materials:

323,09000323,090001,000BN719450 =xVàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
llautó, preu alt

u

Subtotal... 323,09000 323,09000



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,245201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 339,68160

0,00%DESPESES INDIRECTES

339,68160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,09u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

EN8114E7 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51150/R 20,930000,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,89450/R 17,990000,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,40600 21,40600
Materials:

52,3600052,360001,000BN8114E0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 52,36000 52,36000

0,321091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,08709

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,08709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,70u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

EN8115A7 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23250/R 20,930000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,49750/R 17,990000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,73000 9,73000
Materials:

14,8200014,820001,000BN8115A0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 14,82000 14,82000

0,145951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,69595

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,69595COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €250,50u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

EN918327 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23250/R 20,930000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,49750/R 17,990000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,73000 9,73000
Materials:

240,62000240,620001,000BN918320 =xVàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

u

Subtotal... 240,62000 240,62000

0,145951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 250,49595

0,00%DESPESES INDIRECTES

250,49595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.379,49u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de
34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de pressió
màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes

ENL1V6JH Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,25500/R 20,930003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

62,96500/R 17,990003,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 136,22000 136,22000
Materials:

2.241,230002.241,230001,000BNL1V6JH =xBomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de
34,0 m3/h de cabal màxim i de 9,0 bar de pressió
màxima, per a aigua entre -20 i 140°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal

u

Subtotal... 2.241,23000 2.241,23000

2,043301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.379,49330

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.379,49330COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.568,64u Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica
de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h
de cabal màxim i de 10,0 bar de pressió màxima, per a
aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de
80 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

ENL1W8NK Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,25500/R 20,930003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

62,96500/R 17,990003,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 136,22000 136,22000
Materials:

3.430,380003.430,380001,000BNL1W8NK =xBomba acceleradora amb rotor inundat i variador de
freqüència per a instal·lacions de calefacció i
climatització, de tipus autopurgant, alimentació trifàsica
de 400 V i règim de gir fins a 1750 rpm, de 60,0 m3/h
de cabal màxim i de 10,0 bar de pressió màxima, per a
aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de
80 mm de diàmetre nominal

u

Subtotal... 3.430,38000 3.430,38000

2,043301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.568,64330

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.568,64330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,65m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

F226440F Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,01842/R 78,340000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,63400/R 66,200000,070C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,65242 5,65242

COST DIRECTE 5,65242

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,65242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228AB0F Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,82060/R 15,670000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,82060 2,82060
Maquinària:

5,44500/R 45,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,14120/R 6,340000,180C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 6,58620 6,58620

0,042311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,44911

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,44911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,21m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com
a màxim

F228U010 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13400/R 15,670000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,13400 3,13400
Maquinària:

5,43600/R 45,000000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,89400/R 4,470000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 6,33000 6,33000
Materials:

12,6960011,040001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 12,69600 12,69600

0,047011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,20701

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,20701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,33m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióF2A11000 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,330009,330001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 9,33000 9,33000

COST DIRECTE 9,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.111,76u Columna d'acer de 12 m d'alçària, de 16 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb
dau de formigó

FGF176M1 Rend.: 0,139P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

185,20791/R 20,930001,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

158,92662/R 17,960001,230A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 344,13453 344,13453
Maquinària:

288,92086/R 40,160001,000C1503000 =xCamió gruah

418,11151/R 47,250001,230C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 707,03237 707,03237
Materials:

826,41000826,410001,000BGF176M0 =xColumna d'acer de 12 m d'alçària, d'16 kN d'esforç en
punta, format per angulars, per a 4 cables

u

56,2500056,250001,000BGWF1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnes d'aceru

172,7701172,806622,373D060Q021 =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... 1.055,43011 1.055,43011

5,162021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.111,75903

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.111,75903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €487,72u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i
2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat, col·locada

K6A16KX8 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,86000/R 20,930002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

14,63150/R 22,510000,650A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

35,98000/R 17,990002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 92,47150 92,47150
Materials:

378,26000378,260001,000B6A16KX8 =xPorta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i
2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat

u



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,6778172,806620,2016D060Q021 =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... 392,93781 392,93781

2,311792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 487,72110

0,00%DESPESES INDIRECTES

487,72110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.422,99u Instal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW
(400 V), de HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

KITA402 Rend.: 1,544P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,77850/R 20,930005,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

58,16062/R 17,960005,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 125,93912 125,93912
Materials:

4.297,050004.297,050001,000RT444 =xInstal·lació de Kit básico rotativo modular 220-350 kW
(400 V), de HERZ, compuesto por: 
- Rotativo, base y sinfín 
- Conexión a caldera, motor, motor conductor

u

Subtotal... 4.297,05000 4.297,05000

COST DIRECTE 4.422,98912

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.422,98912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.859,62u Kit bisenfírotatiu modular canal oberta D=5m per
FM20-501
Compuesto por:
  Ballestas (para rotativo)
  Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
  Sinfin

KITBA Rend.: 0,660P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

158,56061/R 20,930005,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

136,06061/R 17,960005,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 294,62122 294,62122
Altres:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.565,000001.565,000001,000DFAST =xKIT SINFIN ROTATIVO MODULAR CANAL ABIERTO
 D= 4,0 M PARA FM20]501 (LTOTAL = 2,50 M)

Compuesto por:
 ] Ballestas (para rotativo)
 ] Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
 ] Sinfin

u

Subtotal... 1.565,00000 1.565,00000

COST DIRECTE 1.859,62122

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.859,62122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,38u Instal·lació KIT extensió bisenfí rotatiu modular per
FM20-501. L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

KITEXT Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,86000/R 20,930002,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

35,92000/R 17,960002,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 77,78000 77,78000
Materials:

372,60000372,600001,000KI6667 =xKIT extensió bisenfí rotatiu modular per FM20-501.
L=300
Compost per:
  Canal bisenfí tancat (superior i inferior)
  Bisenfí

u

Subtotal... 372,60000 372,60000

COST DIRECTE 450,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

450,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.250,00u Partida per a la legalització de la instal·lació. Inclou
Taxes i tramitació a indústria.

LEG Rend.: 1,000P- 86

 €1.165,12u Porta d'acer batent , per a un buit d'obra de 400x150
cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, acabat pintat,
col·locada

PORT Rend.: 1,000P- 87

 €327,42u Regulador de tir D=250mm amb clapeta de
sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies
de més de 7 metres

REG250 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,23250/R 20,930000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh

4,49000/R 17,960000,250A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 9,72250 9,72250
Materials:

317,70000317,700001,000REG =xRegulador de tir D=250mm amb clapeta de
sobrepressió
Element obligatori per estabilitzar del tir en xemeneies
de més de 7 metres

u

Subtotal... 317,70000 317,70000

COST DIRECTE 327,42250

0,00%DESPESES INDIRECTES

327,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.030,00u Instal·lació de subestació 200kw. Primari: TºEntrada:
80-TºSortida:70. Secundari: TºEntrada: 60-TºSortida:70
. Totalment instal·lada inclòs connexió elèctrica i
canonades aigua. Inlclou Sondes de temperatura
(impulsió i retorn de primari i secundari), comptador
kcal/h, Manòmetres (impulsió i retorn de primari i
secundari) i claus de tall.

SIUDANFOSS Rend.: 1,000P- 89

 €149,40u TUBO DE CONEXION A RSE  (0‹  ]  20‹) PARA
 FM120]501

 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201
Angulos maximos posibles:

  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

TUBCONNN Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,86000/R 20,930002,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

35,92000/R 17,960002,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 77,78000 77,78000
Materials:

71,6200071,620001,000GSDGH99 =xTUBO DE CONEXION A RSE  (0‹  ]  20‹) PARA
 FM120]501 

 Tubo de conexion a RSE para firematic 120]201
Angulos maximos posibles:

  . 0]20‹ (firematic) con sistema agitador
  . 15]20‹ con sinfin elevador

  . 0]20‹ con sinfin elevador especial
  . 0]20‹ con sinfin rigido para pellets

u

Subtotal... 71,62000 71,62000

COST DIRECTE 149,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 07/11/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

149,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,98u Vàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura
108ºC, rosca interior 3/4'', preu alt i muntada
superficialment

VALVTERM Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45345/R 20,930000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,96835/R 17,990000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,42180 6,42180
Materials:

88,5600088,560001,000BNTER =xVàlvula tèrmica de seguretat temperatura d'obertura
108ºC, rosca interior 3/4''.

u

Subtotal... 88,56000 88,56000

COST DIRECTE 94,98180

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,98180COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 07/11/19

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar per el control
MEDIOAMBIENTAL i gestio de residus dels materials
que no estan inclosos dintre de la mateixa partida del
pressupost. 

XPA000GR

 €1.500,00pa Partida alçada a justificar en front a imprevistos no
detectats. 

XPA000PA

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS



Projecte Executiu per la instal·lació d´una caldera de biomassa
RESIDÈNCIA BELLVER DE CERDANYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 07/11/19

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.565,00u KIT SINFIN ROTATIVO MODULAR CANAL ABIERTO
 D= 4,0 M PARA FM20]501 (LTOTAL = 2,50 M)

Compuesto por:
 ] Ballestas (para rotativo)
 ] Canal sinfin (superior e inferior), incluye pasamuros
 ] Sinfin

DFAST
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Segons figura en el codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves 
necessitats, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, la següent 
informació continguda en el Plec de Condicions: 

 

 Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s’incorporin de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi 
de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l’apartat corresponent a les Prescripcions 
sobre materials, del present Plec de Condicions. 

 

 Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb indicació de les condicions per 
a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el indica’t en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant 
l’execució de les obres i en l’ús i manteniment de l’edifici, per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es 
troba en l’aparta corresponent a les Prescripcions quant a l’Execució per unitats d’obra 
del present Plec de Condicions. 

 

 Les verificacions i les proves de servei que, si s’escau, han de realitzar-se per a 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. Aquesta informació es troba en l’apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat, del present Plec 
de Condicions. 

 
  



2. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

2.1. INTRODUCCIÓ. 
 

OBJECTE 
 

L’objecte del present plec de condicions és establir les condicions tècniques, particulars i 
generals que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, recepció i 
abonament de les obres del present Projecte Executiu. 
 
DEFINICIÓ 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 
unitats d'obra. 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres previstes en el present 
Projecte d’execució.  
 
A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut 
regeix per a les m4atèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la 
Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals i Particulars. En cas contrari sempre serà primer el contingut 
d'aquestes disposicions. 
 
DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es compliran les 
prescripcions establertes, en quant puguin afectar a les obres objecte del present document, de 
quantes disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les 
Obres esmentades i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les 
prescripcions a complir. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen 
en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que 
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
executar-se els assaigs oportuns. 
 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 
per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat.  
 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, 
podrà ser considerat com defectuós. Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que 



s'asseguri la conservació de les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma 
que faciliti la seva inspecció. 
 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’objectiu del Projecte és la definició de les condicions tècniques i econòmiques per a la 
instalꞏlació d’una caldera de biomassa a l’edifici de la Escola Agrària del Pallars situat al Terme 
Municipal de Talarn, que proporcioni energia tèrmica per abastir la instalꞏlació de calefacció i 
d’aigua calenta sanitària, i permeti la reducció de l’ús de la caldera de gas actual, les bombes de 
calor i les estufes elèctriques. 
 
El projecte està redactat per a garantir la seguretat de les persones i les instalꞏlacions en la seva 
execució, acollint-se a la normativa vigent. 
 
S’analitzen tots els elements de l’actual instalꞏlació de calefacció, el seu ús, dimensionat i 
rendiment, així com les necessitats tèrmiques reals de l’edifici, atenent a les seves 
característiques constructives, ús i emplaçament, mitjançant els plànols pertinents. 
 
Es determinen la tipologia i característiques de caldera i biomassa a emprar, l’obra civil a dur a 
terme, l’emplaçament i característiques de la nova sala de calderes i l’adequació de la instalꞏlació 
de calefacció actual per tal de corregir possibles defectes i que el conjunt treballi correctament. 
 
Concretament s’inclou: 
 

- Informació relativa a les instalꞏlacions actuals de producció de calor i aigua calenta 
sanitària. 

 

- Emplaçament de l’edifici i les instalꞏlacions actuals i projectades. 
 

- Característiques tècniques de la caldera de biomassa a emprar, tipus de combustible, 
tipus de sitja, descripció dels elements principals i auxiliars de la instalꞏlació. 

 

- Obra civil a realitzar. 
 

- Plànols dels edificis, detalls dels locals tècnics existents i projectats, esquemes de 
principi de la instalꞏlació actual i la projectada amb caldera de biomassa. 

 

- Millores necessàries en la instalꞏlació de calefacció. 
 
DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
Els documents que defineixen les obres són els Plànols (Documentació gràfica), les 
Prescripcions tècniques del present Plec, la Memòria i els seus Annexos i el Pressupost. 
 
COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
 
En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden. 
 
En cas de discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols i Quadres 
de preus, la d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexos. 
 



En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels elements acotats, 
es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci patent que es tracta de detalls 
tipus sense escala posteriorment acotats.  
 
En qualsevol cas caldrà demanar la conformitat de la Direcció facultativa. 
 
2.2. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
RÈGIM JURÍDIC 
 
El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes de 
l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 
 
El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb 
motiu de les obres. 
 
CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS 
 
El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 
formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per 
l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats 
en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li 
hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director 
d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap 
contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 
 
REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de 
la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 
 
Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic 
competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el 
Plec. 
 
REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.  
 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per 
a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte 
a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva  organització  
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 



El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, 
amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres.  
 
És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior  o mig. De ell dependran un 
encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències 
professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 
 
El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes 
de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre 
ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per 
poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 
 
L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres 
que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma 
permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 
 
Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de 
Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a 
prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini 
màxim de tres (3) dies, incloent- hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 
 
El Contractista lliurarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat 
que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. 
 
Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala 
conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, 
havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 
 
El Contractista haurà d’instalꞏlar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, 
una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra.  
 
El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels 
documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres.  
 
L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que 
tingui lloc la comprovació del replanteig.  
 
El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del 
Director d'Obra. 
 
COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 
comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan ho consideri 
procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
El Contractista estarà també obligat a transcriure en el esmentat Llibre totes les ordres o 
instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú 
acusament de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals 
transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 



Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà 
ser consultat en tot moment pel Contractista. 
 
Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a 
l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el 
termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data en que la retorna. 
 
DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES 
 
El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec 
de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 
laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, etc., que 
estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 
 
CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols, o viceversa, hauran d'ésser 
executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i 
el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 
l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 
documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista 
de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 
contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correctament 
especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU 
 
El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat 
dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i 
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent 
sobre el particular. 
 
SUBCONTRACTES 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director Facultatiu 
de les mateixes. 
 
Les solꞏlicituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 
treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a 
la seva execució.  
 
L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració 
un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 
diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada 
aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 



El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que 
es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 
adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de 
l'Administració. 
 
L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l’exempció alguna 
de responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 
 
REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
Signada l’escriptura de contractació, el Tècnic Titulat Director, en presència del Contractista, 
comprovarà sobre el terreny el replanteig que s’hagi realitzat de les obres.  
 
S’alçarà, per triplicat, un acta que, signada per ambdues parts, deixarà constància de la bona 
realització del replanteig i la seva concordança amb el terreny, o pel contrari, si és precís variar-
ho i redactar un Projecte Reformat. En el primer cas, podran iniciar-se les obres i en el segon, es 
donarà coneixement al Promotor. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 
 
INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director Facultatiu, i començarà 
els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 
garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 
terminis programats. 
 
PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 
A petició del Director Facultatiu de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall 
que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades.  
 
Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació de el Director Facultatiu, acompanyats si cal 
per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA 
 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 
Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director Facultatiu podrà ordenar o proposar les 
modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 
 
OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA 
 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") 
a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment 
de la certificació de la unitat corresponent. 
 



PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en 
el Projecte. 
 
SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 
14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº. 67/1960 de la 
Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
pel trànsit siguin mínimes.  
 
La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions 
de rodolada.  
 
En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
Senyalització: 
 
La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de 
retrorreflexió de 2,4 cd/m2.  
 
En zones d’especial perillositat i amb alta ilꞏluminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de 
Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 125 334. 
 
Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, 
la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i obres 
i la reposició correcta dels paviments malmesos. 
 
La senyalització de la nova ordenació viària es farà d’acord al Manual de Senyalització Urbana. 
 
Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 60 mm, l’alçada mínima de la senyal vertical es 
colꞏlocarà a 2,60 m d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal amb la calçada de 50 
cm i es guiarà amb el criteri d’aprofitament de subjecció a element vertical existent. 
 
Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontals i verticals) ha de comunicar-se al 
departament de Vialitat de l’Ajuntament, indicant plànols de l’actuació i modificació al programa 
d’inventari municipal. 
 
CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 
figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 
s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades.  
 
La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 
 



En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
se’n derivin per al trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per 
a la seva perfecta regulació. Si les circumstàncies ho requereixen, el Director Facultatiu de les 
Obres podrà exigir la colꞏlocació de semàfors. 
 
PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El Contractista haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 
així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com 
dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
 
AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, 
sobre la plataforma del carrer o carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Director 
Facultatiu de les Obres. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i 
per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el 
moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionar-se una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 
aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de les Obres, les 
bàscules i/o instalꞏlacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva 
utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer 
Encarregat. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se.  
 
Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director Facultatiu de les Obres i, a no 
ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació.  
 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits 
pel Director Facultatiu de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 
 
AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient en cas de que puguin produir-se siguin mínimes.  
 
Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de 
terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius 
i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 



produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a 
la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar 
la polꞏlució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
Abocadors: 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que 
per a ells s'hagin establert en el Contracte.  
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles 
parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats. 
 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser 
compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 
 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 
qualsevol altre manera acceptable. 
 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes 
al Director  Facultatiu i colꞏlocar-los sota custòdia. 
 

Adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de sòl, mar, rius, llacs i dipòsits 
d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material líquid o sòlid que 
pugui ésser perjudicial al medi receptor (Emissions a l’aigua); generació de pols, sorolls 
ambientals i olors derivats de qualsevol activitat d’obra (Emissions a l’aire), així com de 
l’acumulació, seguiment del punt d’abocament i tractament final dels residus generats, 
considerant el seu reciclatge i recuperació si s’escau, durant l'execució de les Obres. 
 
Els aspectes mediambientals a considerar durant l’execució de les obres es descriuen a 
continuació, essent responsabilitat del Contractista adoptar les mesures necessàries per garantir-
ne el seu compliment i de la Direcció Facultativa el Control i seguiment de les mateixes, 
mitjançant el formulari de Seguiment Mediambiental que a continuació s’adjunta, amb la 
freqüència que consideri oportuna. 



CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 
El Contractista pararà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instalꞏlacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 
de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que puguin ser 
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, 
en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura de l’emplaçament i el sentit estètic de les seves instalꞏlacions, 
construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats 
pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, 
a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 
d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 
qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, 
ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 
 
NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instalꞏlacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats 
a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 
condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per la seva realització. 
 
DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 
seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que 
legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota 
classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot 
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 



i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i 
conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams 
parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de 
desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació  
 
de desguassos; els de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de  les Obres; els de remoguda de les 
instalꞏlacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, 
conservació i retirada instalꞏlacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària 
per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instalꞏlacions 
provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
2.AA. ASSAIGS DE CONTROL 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transports 
i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que 
successivament puguin ser d'aplicació. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els 
assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execució Material. 
 
2.BB. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 
El Contractista comunicarà per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a la finalització de 
les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat qui 
nombrarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data 
per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 
en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, el 
director Facultatiu i el Contractista. 
 
2.CC. RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la 
recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el 
cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 
 
Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, 
una vegada firmada pel Representant de la Propietat, el director Facultatiu i el Contractista 
s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 
 
 
 
 



2.DD. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció 
i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin.  
 
El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria 
Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que 
puguin dictar- se.  
 
El personal, tècnics i treballadors, de l’empresa adjudicatària, disposaran de la formació 
necessària per tal de treballar en clavegueres en servei i espais confinats tot seguint els criteris 
del Pla de Seguretat a presentar. 
 
2.EE. LIQUIDACIÓ 
 
Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i 
ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 
 
Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 
percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents 
a la recepció. 
 
2.FF. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 
 
2.GG. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional. 
 
2.HH. CONTROL DE QUALITAT 
 
El Pla de Control de Qualitat serà definit per la D.F. abans de l’inici de les obres, d’acord amb la 
normativa vigent (nacional i internacional) i les prescripcions d’aquest Plec, respectant el límit 
pressupostari abans expressat. 
 
2.II. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva 
de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 
 
JJ. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i 
en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a 
més es tindrà en compte el següent: 
 
En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a 
que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el 
Director d'Obra.  
 



En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant Acta i en presencia del 
Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella 
terminació; i no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, 
es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a 
conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 
 
Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans 
auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres 
mitjançant l'abonament d'un preu contradictori.  
 
En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el 
termina de quinze (15) dies decidirà, inapelꞏlable, l'Administració. 
 
Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a 
terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf 
anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció.  
 
En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar 
aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 
 
Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, 
així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 
 
2.KK. PENALITZACIONS 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi 
del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el 
seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una sanció 
del 1 per mil del pressupost de contracte.  
 
Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una 
sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 
 
2.3. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres documents 
o parts del projecte. 
 
L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran solapaments, 
separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en el preu del ferro. 
 
Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se cap 
increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la unitat 
d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 
 
Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. Si en 
el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica de 
manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament. 
 



La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, qualsevol 
definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc., que consideri necessària 
per a l’execució dels treballs. 
 
Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a colꞏlocar a l’obra requeriran l’aprovació 
de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 
 
Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i prèviament a 
la colꞏlocació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no podent presentar cap 
resta de brutícia o deteriorament. 
 
L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó mesurat 
sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat a 
obra.  
 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa la 
cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer 
enduriment del formigó.  
 
També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, 
com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 
 
Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats 
interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de les 
diferents partides del dipòsit. 
 
Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a càrrec del 
contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 
 
El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser aprovat per la 
D.O. 
 
El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant- se en aquest import aquells assaigs que 
donin un resultat negatiu. 
 
Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es 
consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
 
Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, prevaldrà el 
criteri de la Direcció d’Obra. 
 
Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (plànols, càlculs, 
certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 
  



3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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B -   MATERIALS 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 -   NEUTRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
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- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B031 -   SORRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

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



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 3

 

 

¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦ 
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 

 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

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

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 

 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència: < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

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

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

classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
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¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+

 

específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 
- Resta de casos: >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

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

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

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

específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦ 
¦ mm ¦ pel tamís ¦ ¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
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- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 
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B033 -   GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B033S500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

 
- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

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

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 

 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
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la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 

 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 

 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables: Nul 
Contingut de compostos fèrrics: Nul 

 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats: <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX): Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals: <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 
- Granulats reciclats mixtos: < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals: <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 

 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat: No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 
Condicions generals de filtratge: 
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- F15/d85: < 5 
- F15/d15: < 5 
- F50/d50: < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10: <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
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- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
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- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

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

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B03D -  TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 

 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 
Mida màxima : <= 100 mm 
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Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè: >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 
Mida màxima : <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% 
Límit líquid (UNE 103103): < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè: >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2% 
Contingut guix (NLT 115): < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% 
Límit líquid (UNE 103103): < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè >= 3 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 
m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
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- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 
103501) com a referència al control de compactació. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 -   CIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 

 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
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¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦
¦ ¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦
¦ ¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+

 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt: S 
- Fum de sílice: D 
- Putzolana natural: P 
- Putzolana natural calcinada: Q 
- Cendra volant Sicília: V 
- Cendra volant calcària: W 
- Esquist calcinat: T 
- Filler calcari L: L 
- Filler calcari LL: LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦ 
¦ calcinat ¦ CEM II/B-T ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler ¦ CEM II/A-L ¦ 
¦ calcari ¦ CEM II/B-L ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ CEM III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ CEM III/B ¦ 
¦ ¦ CEM III/C ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

 
 
 
 
 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦      Denominació                    ¦ Designació  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                      ¦     I      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria          ¦   II/A-S   ¦ 
¦                                      ¦    II/B-S   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice    ¦   II/A-D   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana        ¦   II/A-P   ¦ 
¦                                      ¦    II/B-P   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres          ¦   II/A-V   ¦ 
¦ volants                              ¦   II/B-V   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de               ¦   III/A    ¦ 
¦ forn alt                             ¦   III/B    ¦ 
¦                                      ¦   III/C    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                    ¦   IV/A     ¦ 
¦                                      ¦   IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                       ¦ CEM V/A    ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 
- Classes 52,5 : 1 mes 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
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- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

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

signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
 

B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065CH0B. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R:       Resistència       característica       a       compressió,       en       N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

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

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa: <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 

 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU' 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 
¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
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¦ 32 ¦ 350 ¦ 
¦ 25 ¦ 370 ¦ 
¦ 20 ¦ 385 ¦ 
¦ 16 ¦ 400 ¦ 

 

¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦
¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦
¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ 
¦ H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ 
¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 
¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 

 
 

 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment: <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

 
- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament: <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2 
- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
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anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs: 
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 1 
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- Altres casos: N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x K2rN >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

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

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas: 
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
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testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.  
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries: 0,88 
- 3 sèries: 0,91 
- 4 sèries: 0,93 
- 5 sèries: 0,95 
- 6 sèries: 0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
 

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
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Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment: >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d'aigua: ± 3% 
- Contingut d'additius: ± 5% 
- Contingut d'addicions: ± 3% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o 
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
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- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

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

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 

B0A1 -  FILFERROS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 
- Qualitat G3: 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 

 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
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Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur: > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 

 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 

B0A3 -  CLAUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A33300,B0A31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
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Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària: ± 1 D 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 

B0A6 -  TACS I VISOS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600,B0A616J0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis: > 0,1 mm 

 
TAC QUÍMIC: 
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L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h 

- 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B0A - FERRETERIA 

B0A7 -  ABRAÇADORES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A75J00,B0A75G00,B0A75C00,B0A75900,B0A71R00,B0A7B900,B0A7A500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per 

forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 

forat roscat de M6 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. 
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un 
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perfil de cautxú. 
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de 
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora 
en una regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2A000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
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uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 
- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres: >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦ ¦ fy ¦unitaria ¦ al ¦ fs/fy ¦ 
¦ ¦ ¦trencament¦trencament ¦ ¦ 
¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 
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32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 

- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
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l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08 

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
- Subministrament < 300 t: 

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament 
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

- Subministrament >= 300 t: 
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
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diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
- Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

- A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3 -  LLATES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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¦ 2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦ 4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦ 4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦ 5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦

 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D6 -  PUNTALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D629A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 

 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre: ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa: ± 5 mm/m 

 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Llargària del puntal ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦ ¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

 
 
 
 
 
 
+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 -  TAULERS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D75000,B0D71130. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Angles: ± 1° 

 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
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TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic: >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim: 2100 N/mm2 
- Mitjà: 2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix: <= 3% 
- Llargària: <= 0,3% 
- Absorció d'aigua: <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara: >= 1,40 kN 
- Al cantell: >= 1,15 kN 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
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apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària: >= 10 mm 
Gruix: >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 

 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 

 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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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). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7713281. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de polietilè 
- Làmina de poliolefina 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 

 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada 

pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir 
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- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció: 

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina 

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150) 
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
- Durabilitat: 

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries: 
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34) 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Gruix (UNE-EN 1849-2) 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 
- Allargament (ISO/R 527-66) 
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 
- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Microorganismes (UNE-EN 12225) 
- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies: 
- Reacció al foc 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids: 

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids: 
- Durabilitat: 

- Microorganismes (UNE-EN 12225) 
- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para el control del vapor. Definiciones y características. 

 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes classe F roof, 
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- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al 

sistema 1) 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
- Sistema d'instal·lació previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 

- Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, 
A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
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fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència a l'impacte. 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493): 
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62) 

- Per a membranes: 
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956) 

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493 
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 

- En casos especials, s'inclouran a més: 
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
 
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: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
 
 
 
 
 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 -  PANOTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària: <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm 
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- Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm): 
- Classe 1 (marcat J): 

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm 

- Classe 2 (marcat K): 
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm 

- Classe 3 (marcat L): 
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 1,5 mm 
- Concavitat màxima: 1 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2 mm 
- Concavitat màxima: 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2,5 mm 
- Concavitat màxima: 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 4 mm 
- Concavitat màxima: 2,5 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant: 
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc 
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- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
- Sobre 3 mostres de 3 peces: 

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc 

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 
 
 
 
 
 
 

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 

BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
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BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la 
porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
- Metàl·lica 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en 
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la 
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material ¦Característiques dels components ¦ 
¦ porta ¦ ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦ 
¦ ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦ 
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦ 
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦ 
¦ ¦no tumescent ¦ 
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦ 
¦ ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, ¦ 
¦ ¦revestit de xapa ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦ Fusta ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat ¦ 
¦ ¦de partícules ¦ 
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦ 
¦ ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦ 
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦ 
¦ ¦merats, protegit amb làmina no tumescent ¦ 
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦ 
¦ ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, ¦ 
¦ ¦revestit de xapa ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers ¦ 
¦ ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una ¦ 
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat ¦ 
¦ ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦ 
¦ ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦ 
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦ 
¦ ¦no tumescent ¦ 
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦ 
¦ ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit ¦ 
¦ ¦amb xapa no tumescent ¦ 
¦ ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar ¦ 
¦ ¦i tauler de partícules ignífug i xapat ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, ¦ 
¦ ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes ¦ 
¦ ¦mitjançant adhesiu ignífug ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
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- Torsió del perfil: ± 1°/m 
 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 
material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector 
contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla: >= 7 
- Porta de dues fulles: >= 8 
Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla: >= 2 
- Porta de dues fulles: >= 4 

 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que 
la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca 
interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. 
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït 
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 
- Categoria d'ús (primer dígit). 

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 
- Grau 6: 100 000 cicles 
- Grau 7: 200 000 cicles 

- Massa de la porta (tercer dígit): 
- Grau 5: fins a 100 kg 
- Grau 6: fins a 200 kg 

- Resistència al foc (quart dígit): 
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 
- Grau 3: resistència elevada 
- Grau 4: resistència molt elevada 

- Seguretat de bens (setè dígit): 
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones 

- Projecció de la barra (vuitè dígit): 
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit): 
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de 
tractar-se amb una emprimació antioxidant. 

 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui 
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de conformitat 
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125 
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la 

norma UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de 
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Comportament al foc UNE 23802. 
- Característiques geomètriques: 

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Rectitud d'arestes. 
- Planor 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

BE41 -  XEMENEIES CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BE41JP69,BE41B162,BE41BB62,BE41B762,BE41BE62,BE41BF62,BE41JG69. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

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 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva 
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal 
funcionament. 

 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1. 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1 
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim 

d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim 

d'acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 
Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosió. Els accessoris 
d'unió entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema 
d'evacuació i alhora han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura. 

 
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense 
deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes 
superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment 
ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, 
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin. 

 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el material aïllant 
de l'interior dels mòduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres líquids ni s'embruti. 

 
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. 

 
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 DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com mínim la següent informació: 
- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d'incloure: 

 
- Descripció del producte 
- Referència a la norma EN 1856-1 
- Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la 

classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Nom o marca comercial del fabricant 
- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant 
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix) 
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a xemeneies (xemeneia modular metàl·lica): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a xemeneies (terminals): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (ja sigui 
sobre el propi producte, el seu embalatge o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de 

verificació 2+) 
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica (si 

procedeix) 
- Referència a la norma europea EN 1856-1 
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst 
- Informació sobre els requisits essencials presentada com: 

- Valors declarats pel fabricant. 
- Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1 
- Característiques a les que s'aplica l'opció 'prestació no determinada' 

El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha 
d'incloure la següent informació: 
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble 
- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN 1443 
- Espai per al diàmetre nominal 
- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, seguida 

pel símbol d'una sageta o flama 
- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data de la de la instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i 
materials que s'han d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i 

estiguin identificades. Verificar: 
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 

motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de 
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU1 -  PURGADORS AUTOMATICS 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEU11113. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació. 
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica. 
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta. 
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
Gruix mínim del cos: 2 mm 
Temperatura màxima de treball: 110°C 
Pressió de treball: <= 10 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEU41231,BEU41B31,BEU4U023. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat 

elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i 

quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions 
roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als 
esforços que ha de suportar. 
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió. 
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al 
seu ús. 
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua. 
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades. 
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves. 
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada. 
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 

 
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA: 
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió 
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador 
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4' ó 1' 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2' ó 2' 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE      

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques 
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

de connexió per a
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Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les 
altes temperatures. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU5 -  TERMÒMETRES 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEU57955. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb 
una esfera graduada i una agulla de lectura. 
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable. 
Diàmetre de l'esfera: 65 mm 
Escala de temperatura: de 0 a 120º C. 

 
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable. 
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei. 
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT. 
Diàmetre de la rosca: 1/2' 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca. 

 
TERMÒMETRE DE CONTACTE: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les 

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques 
i referències. 

- Control específic dels elements: 
- Tipus 
- Escala i diàmetre 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
BEU6 -  MANÒMETRES 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEU6U001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Manòmetres d'esfera per a roscar. 

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

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les 

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques 
i referències. 

- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEV21D00DJ6K. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la 
regleta de selecció. 
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada. 
Temperatura de treball: 5° - 30°C 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 60

 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les 

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, 

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques 
i referències. 

- Control específic dels elements: 
- Cicles d'obertura/Tancament 
- Interval de regulació i escala 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
BEV4 -  CABLEJAT INSTALꞏLACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEV42001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts 
de control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 

 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la 
instal·lació elèctrica del punt de control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) 'Sistemas de tubos para instalaciones 
eléctricas' i amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'. 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 'Conductores de cables aislados.' i 
amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.' 

 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de 
diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i 
disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo 
trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície 
ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre 
tipus de defecte. 
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Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. 
Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. 
Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per 
distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster 
aplicada helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de 
0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un 
cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i 
una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de 
disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un 
cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre 
per a continuïtat de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i 
dins del embalatge original. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
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BEW -   ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEW4S261. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats 
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEZ5H100,BEZ5B000,BEZ55000,BEZ52000,BEZ5L000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a radiadors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 

BF11 -  TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
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¦ 1/8' ¦ 10,2 ¦ ± 0,4 ¦ 2 ¦ -0,25 ¦
¦ 1/4' ¦ 13,5 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,3 ¦ -0,30 ¦
¦ 3/8' ¦ 17,5 ¦ +0,3/-0,5 ¦ 2,3 ¦ -0,30 ¦
¦ 1/2' ¦ 21,3 ¦ +0,5/-0,3 ¦ 2,6 ¦ -0,30 ¦
¦ 3/4' ¦ 26,9 ¦ ± 0,4 ¦ 2,6 ¦ -0,30 ¦
¦ 1' ¦ 33,7 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 1'1/4 ¦ 42,4 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 1'1/2 ¦ 48,3 ¦ +0,5/-0,4 ¦ 3,2 ¦ -0,40 ¦
¦ 2' ¦ 60,3 ¦ +0,5/-0,6 ¦ 3,6 ¦ -0,50 ¦
¦ 2'1/2 ¦ 76,1 ¦ +0,5/-0,8 ¦ 3,6 ¦ -0,50 ¦
¦ 3' ¦ 88,9 ¦ +0,6/-0,9 ¦ 4 ¦ -0,50 ¦
¦ 4' ¦114,3 ¦ +0,7/-1,2 ¦ 4,5 ¦ -0,60 ¦
¦ 5' ¦139,7 ¦ +1,1/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60 ¦
¦ 6' ¦165,1 ¦ +1,4/-1,2 ¦ 5 ¦ -0,60 ¦

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF11HD00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8' i 6 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 
0,8 mm. 
Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦ 
¦ tub ¦ teòric (mm) ¦ (DIN 2440) ¦ 
¦ (rosca ¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦ Valor ¦ Tolerància ¦ 
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+--------------------------------------------------------+ 
Llargària: 4 - 8 m 
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35 
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2 
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 
- Carboni: <= 0,18% 
- Fòsfor: <= 0,05% 
- Sofre: <= 0,05% 
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar 
Toleràncies: 
Llargària: 
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Han de quedar protegits de les humitats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no 
estigui adequadament identificat. 

 
 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE 

BF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF4239C0,BF423570. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense 
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids 
aquosos a temperatura ambient. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció 
visual. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior. 
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura. 
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2. 
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2. 
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb 
la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca 
- Referència a la norma EN 10312 
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer 
- Dimensions 
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs 
si així s'ha especificat al fer la comanda. 
Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm 
Llargària: Barres de 5 o 6 m 
Rectitud: 
- Desviació total d'una longitud de tub L: <= 0,0015 L 
- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m 
- Tubs de la sèrie 2: 

- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m 
- D >= 128 mm: <= 2,5 mm 

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦ Gruix ¦
¦ especificat D ¦-------------------------¦ paret ¦
¦ (mm) ¦ màx. ¦ mín. ¦ (mm) ¦
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¦ 6 ¦ 6,04 ¦ 5,94 ¦ 0,6 ¦
¦ 8 ¦ 8,04 ¦ 7,94 ¦ 0,6 ¦
¦ 10 ¦ 10,04 ¦ 9,94 ¦ 0,6 ¦
¦ 12 ¦ 12,04 ¦ 11,94 ¦ 0,6 ¦
¦ 15 ¦ 15,04 ¦ 14,94 ¦ 0,6 ¦
¦ 18 ¦ 18,04 ¦ 17,94 ¦ 0,7 ¦
¦ 22 ¦ 22,05 ¦ 21,95 ¦ 0,7 ¦
¦ 28 ¦ 28,05 ¦ 27,95 ¦ 0,8 ¦
¦ 35 ¦ 35,07 ¦ 34,97 ¦ 1,0 ¦
¦ 42 ¦ 42,07 ¦ 41,97 ¦ 1,2 ¦
¦ 54 ¦ 54,07 ¦ 53,84 ¦ 1,2 ¦
¦ 66,7 ¦ 66,75 ¦ 66,08 ¦ 1,2 ¦
¦ 76,1 ¦ 76,30 ¦ 75,54 ¦ 1,5 ¦
¦ 103 ¦ 103,8 ¦ 102,2 ¦ 1,5 ¦
¦ 108 ¦ 108,3 ¦ 107,2 ¦ 1,5 ¦
¦ 128 ¦ 129,0 ¦ 127,0 ¦ 1,5 ¦
¦ 133 ¦ 133,5 ¦ 132,2 ¦ 1,5 ¦
¦ 153 ¦ 154,5 ¦ 151,5 ¦ 1,5 ¦
¦ 159 ¦ 159,5 ¦ 157,9 ¦ 2,0 ¦

¦ 12 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦
¦ 15 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦
¦ 18 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦
¦ 22 ¦ ± 0,11 ¦ 1,2 ¦
¦ 28 ¦ ± 0,14 ¦ 1,2 ¦
¦ 35 ¦ ± 0,18 ¦ 1,5 ¦
¦ 42 ¦ ± 0,21 ¦ 1,5 ¦
¦ 54 ¦ ± 0,27 ¦ 1,5 ¦
¦ 64 ¦ ± 0,32 ¦ 2,0 ¦
¦ 76,1 ¦ ± 0,38 ¦ 2,0 ¦
¦ 88,9 ¦ ± 0,44 ¦ 2,0 ¦
¦ 108 ¦ ± 0,54 ¦ 2,0 ¦
¦ 133 ¦ ± 1,00 ¦ 3,0 ¦
¦ 159 ¦ ± 1,00 ¦ 3,0 ¦
¦ 219 ¦ ± 1,50 ¦ 3,0 ¦
¦ 267 ¦ ± 1,50 ¦ 3,0 ¦

 

¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+-----------------------------------------------------------+ 
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2: 
+------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦ 
¦ especificat D ¦ sobre D ¦ especificat T ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------------------------------------------------¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de paret: 

- Tubs de la sèrie 1: ± 10 % 
- Tubs de la sèrie 2: 

- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm 
- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm 
- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm 

- Llargària: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs. 
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar 
amb protecció en els extrems. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos 
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua 

destinada/no destinada al consum humà: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, 
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà 
acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 10312 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 
- Nombre de sèrie 
- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula 

ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents: 
- Reacció al foc 
- Límit elàstic 
- Toleràncies dimensionals 
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat 
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

BF52 -  TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF52D500,BF52C500,BF52A500,BF529500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de 
calefacció. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. 
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Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040% 
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa 
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg 
de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim: 
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació) 

- Referència a la norma EN 1057 
- Marca identificativa del fabricant 
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 

- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació): 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Identificació de l'estat metal·lúrgic 

Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge 
similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems. 
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg 
de la seva longitud. 
Llargària: Barres de 3 m o 5 m 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior nominal: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior nominal ¦ Toleràncies en el diàmetre exterior ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦ ¦ aplicable al ¦ aplicable a ¦ 
¦ > ¦ =< ¦ diàmetre mig ¦ qualsevol diàmetre ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 6 ¦ 18 ¦ ± 0,04 ¦ ± 0,09 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 18 ¦ 28 ¦ ± 0,05 ¦ ± 0,10 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 28 ¦ 54 ¦ ± 0,06 ¦ ± 0,11 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 54 ¦ 76 ¦ ± 0,07 ¦ ± 0,15 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 76 ¦ 89 ¦ ± 0,07 ¦ ± 0,20 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 89 ¦ 108 ¦ ± 0,07 ¦ ± 0,30 ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ 108 ¦ 159 ¦ ± 0,2 ¦ ± 0,4 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Gruix de paret: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦ 
¦ nominal ¦-------------------------------------¦ 
¦ ¦ g < 1 mm ¦ g => 1 mm ¦ 
¦ (mm) ¦ (%) ¦ (%) ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦ < 18 mm ¦ ± 10 ¦ ± 13 ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦ => 18 mm ¦ ± 10 ¦ ± 15 (*) ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 

destinada al consum humà, 
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 

utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions): 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o 

gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del 
dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a 
l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 

utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al 
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves 
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de 
calefacció o refrigeració d'edificis: 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, 
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà 
acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula 

ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents: 
- Reacció al foc 
- Resistència a l'aixafament 
- Pressió interior 
- Toleràncies dimensionals 
- Resistència a les altes temperatures 
- Soldabilitat 
- Estanquitat: gasos i líquids 
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control del material de soldadura (% plata) 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur. 

 
 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFB15600. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn 
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 

min 
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦ 
¦ ¦ a 20°C (bar) ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦ PE 40 ¦ 7,0 MPa ¦ 
¦ PE 100 ¦ 12,4 MPa ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ SÈRIE ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦ SDR 7,4 ¦ SDR 11 ¦ SDR 17 ¦ SDR 26 ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦ Pressió nominal, PN (bar) ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦ - ¦ PN 4 ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦ - ¦ PN 16 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ ¦ Gruix de paret, e (mm) ¦ 
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
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¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦ - ¦ - ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 630 ¦ - ¦ - ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 

¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦ DN ¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦ 
¦ (mm) ¦-------------------------¦ màxima ¦ 
¦ ¦ mín. ¦ màx. ¦ ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦ 16 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 25 ¦ 25,0 ¦ 25,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 32 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 40 ¦ 40,0 ¦ 40,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 50 ¦ 50,0 ¦ 50,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 63 ¦ 63,0 ¦ 63,4 ¦ 1,5 ¦
¦ 75 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 90 ¦ 90,0 ¦ 90,6 ¦ 1,8 ¦
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110,7 ¦ 2,2 ¦
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 125,8 ¦ 2,5 ¦
¦ 140 ¦ 140,0 ¦ 140,9 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 160 ¦ 160,0 ¦ 161,0 ¦ 3,2 ¦
¦ 180 ¦ 180,0 ¦ 181,1 ¦ 3,6 ¦
¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 201,2 ¦ 4,0 ¦
¦ 225 ¦ 225,0 ¦ 226,4 ¦ 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 250 ¦ 250,0 ¦ 251,5 ¦ 5,0 ¦
¦ 280 ¦ 280,0 ¦ 281,7 ¦ 9,8 ¦
¦ 315 ¦ 315,0 ¦ 316,9 ¦ 11,1 ¦
¦ 355 ¦ 355,0 ¦ 357,2 ¦ 12,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 402,4 ¦ 14,0 ¦
¦ 450 ¦ 450,0 ¦ 452,7 ¦ 15,6 ¦
¦ 500 ¦ 500,0 ¦ 503,0 ¦ 17,5 ¦
¦ 560 ¦ 560,0 ¦ 563,4 ¦ 19,6 ¦
¦   ¦   ¦   ¦   ¦
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¦ 630 ¦ 630,0 ¦ 633,8 ¦ 22,1 ¦
¦ 710 ¦ 710,0 ¦ 716,4 ¦ - ¦
¦ 800 ¦ 800,0 ¦ 807,2 ¦ - ¦
¦ 900 ¦ 900,0 ¦ 908,1 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1000 ¦ 1000,0 ¦ 1009,0 ¦ - ¦
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR 

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 

BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFQ33CGA,BFQ33CDA,BFQ33CBA,BFQ33C9A,BFQ33ETA,BFQ36C9A,BFQ36CEA. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar 
microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació 
accidental del condensat. 
Llargària: 2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE 'Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios'. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, 
les humitats i els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de 
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. 

(temperatures màximes i mínimes, i espessors). 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 73

 

 

 

tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar. 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF. 

 

 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 

BFW -   ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFW52DB0,BFW52CB0,BFW52AB0,BFW529B0,BFW11F20,BFW41H10,BFW41A10,BFWB1505. 1.- 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
 
 
 
 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFY5AD00,BFY5AC00,BFY5AA00,BFY5A900,BFY11F20,BFYQ3080,BFYQ3090,BFYB1505. 1.- 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 - CAIXES I ARMARIS 

BG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG146902,BG145602. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Per a encastar 
- Per a muntar superficialment 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i 
una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la 
possibilitat de connectar-hi altres cables. 

 
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis 
per a la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 

 
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 
maniobra amb una tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 75

 

 

 

El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment. 
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm 

 
PER A ENCASTAR: 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva 
interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. 
Amplària del perfil: 35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm 
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425 
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405 

 
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 

 
AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment i ha de tancar per pressió. 

 
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 - CAIXES I ARMARIS 

BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG151B12. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
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- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material ¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦ - ¦ 
¦Plastificada ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ - ¦ 
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 

 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB 

 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 

 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 

 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 

 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG21H810,BG21H910. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
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instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG22H910. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
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Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 
EN 50086-1): 
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG312660. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 
0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, 
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars: Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)  ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):   >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
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tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG32B130. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

21027 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de 
tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
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- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 

 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 
aplicada al voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa) 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de 
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 
211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa). 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 
instalaciones fijas. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
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- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG415F99,BG415F9B,BG415FJD,BG415FJB. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
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- Número d'ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el 
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de 
tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l'interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i 
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols 
corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 

 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de 

dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz 

(Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de 

les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per 
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les 
indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 
instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 

acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la 

categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
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necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el 
perfil. 

 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats 
l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 

 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 

 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
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documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG4242JH,BG42429H. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i 'Lliure mecanisme' 
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 

contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 

 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 
que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents 
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de 
funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 

diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc 
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests 
han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
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- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 

que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 

automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior. 

 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic 
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 

 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y 
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  del  fabricant  els  certificats  dels  mecanismes  emprats,  contrastar  la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG47494A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'element d'accionament ha de ser accessible. 
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les 
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indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
- Marcat suplementari de seccionadors 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 
instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la 

potència disipada de l'element recanviable. 
- Referència a aquesta norma 
- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant: 
- Tensió assignada d'aïllament 
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o 

quan estigui determinada. 
- Grau de contaminació, si és diferent de 3 
- Servei assignat 
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y 
análogos. Reglas generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
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- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG4R - CONTACTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG4R4JL0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives 
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió 

o motor llançat) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un 
circuit magnètic de comandament i una envoltant. 
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o 
interruptors automàtics. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol 'Terra'. 
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%. 
Tensió nominal circuit principal: 400 V 
Freqüència: 50 Hz 
Número de pols circuit principal: 3 
Condicions de funcionament: 
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C 
- Altitud: <= 2000 m 
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- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir 
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir 
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensions d'ús 
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin 

diferents a les de les bobines 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG5 - APARELLS DE MESURA 

BG51 -  COMPTADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG51UD01. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'han de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat 

a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència: 120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència: 50 Hz 
Aïllament (DIN 43857): Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir 

 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310): classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 

 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310): classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 95

 

 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 
529:1989). 
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de 
llama. Lista de métodos de ensayo. 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2. 
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) 
(versión oficial EN 61036:1992). 
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 

 
 
REACTIVA: 
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 
- Marca i lloc de fabricació. 
- Designació del tipus d'aparell. 
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
- Tensió de referència. 
- Número de sèrie i any de fabricació. 
- Temps de referència. 
- Classe de precissió. 
- Intensitat nominal. 
- Freqüència nominal en Hz. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 
Subministradora. 

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 
per a la construcció. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG6 - MECANISMES 

BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG62D1DJ. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de 
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris 
embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser 
aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal: 230 V 
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BG6 - MECANISMES 

BG63 -  ENDOLLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG63D15S. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament 
aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals 
per a contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 
adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal: <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir 
Temperatura: <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
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- Intensitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW14000,BGW1N000,BGW15000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
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BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW21000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 
metàl·liques. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un 
metre de canal o d'un metre de safata. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW47000,BGW41000,BGW42000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
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- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW62000,BGW63000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, 
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, 
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 

BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BH61AK4B. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores 
d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats 
per a les entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W) ¦ <= 12 ¦ <= 8 ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Tensió nominal d'alimentació: 230 V 
Freqüència: 50 Hz 
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2) ¦ >= 28 ¦ >= 60 ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
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corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 
1991). 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

 
FLUORESCÈNCIA: 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 

BHB - LLUMS ESPECIALS 

BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHB17562. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de 
polièster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol 'Terra 
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 245/2009, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el REGLAMENTO 245/2009. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació: 230 V 
Freqüència: 50 Hz 
Aïllament elèctric: Classe II 
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014): Ha de complir 

 
LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR: 
Ha d'estar formada per: 
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, 

condensadors AF i regleta de connexions 
- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis 

que permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 

 
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC: 
Ha d'estar formada per: 
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, 

condensadors AF i regleta de connexions 
- Un cos de polièster reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que 

permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc 

mitjançant fixació a pressió 
- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 
diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de 
descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas 
lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Reglamento (UE) 2015/1428 de la Comisión, de 25/08/2015, se modifican R.244/2009 de la Comis. 
en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para las lámparas de uso doméstico no 
direccionales y el R.245/2009 de la Comi. relativo a requisitos de diseño ecológico lámparas 
fluorescentes sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y balastos y 
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, se deroga la D.2000/55/CE del P.Europ. y 
del Consejo y el R.1194/2012 de la Comi. atañe a los requisitos diseño ecológico para las 
lámparas direccionales, lámparas LED y equipos. 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
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corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de 
seguridad. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 

BHU - LÀMPADES 
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BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHU8T3D0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de 
làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos. 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W) ¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm) ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm) ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament ¦Univ.¦ ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W) ¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm) ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W) ¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard: 
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
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materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 

BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWB1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
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BJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BJM12403. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal 
i equips auxiliars per a la centralització de lectures. 
S'han considerat els tipus de comptadors següents: 
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 

transmissor magnètic 
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla 

digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

 
COMPTADORS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de 
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior 
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense 
desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús 
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les 
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb 
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament 
inerts. 
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió 
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura 
i sense ambigüitats visuals. 
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el 
totalitzador o immediatament al costat del número indicat. 

 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 

 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de 
fluid al totalitzador. 

 
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC: 
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta 
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

COMPTADORS: 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 

 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
Subministrament: En caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS: 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 

 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal 

o vertical respectivament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

BN11 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per 
rosca. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN3 - VÀLVULES DE BOLA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN315720,BN316720,BN319720,BN318720. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 110

 

 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero. 

 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 
(ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 

BN71 -  VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN713845,BN713943. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Vàlvula de regulació automàtica, formada per: 
- Cos amb les tres connexions fent T. 
- Sistema de tancament. 
- Accionament per servomotor elèctric. 
- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de 
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el 
model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin. 
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues 
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes. 
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la 
pressió de treball de la vàlvula. 
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió 
d'alimentació i la potència. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 6 bar: >= 9 bar 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
Característiques del servomotor: 
- Grau de protecció mínim: IP 40 
- Temperatura de treball: 0-50ºC 
- Humitat ambient: < 90% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l'embalatge original. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

BN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN8125A0,BN812680,BN812670,BN8125B0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per 
rosca. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la 

gravetat 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de 
circulació del fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 

BN91 -  VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN915420,BN914320. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió 
per rosca. 
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) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida 

horitzontal roscada interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical 
- Molla de compressió del sistema de tancament 
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable 
- Les vàlvules amb palanca, a més a més estaran dotades d'una palanca en la seva part 

superior per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja 
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
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aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
 
 
 
 
 
 
 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BNE - FILTRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BNE18300,BNE16300,BNE15300,BNE19300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres roscats. 
- Filtres per a muntar amb brides 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 

 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 

 
FILTRES ROSCATS: 
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 
rosca. 

 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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D -   ELEMENTS COMPOSTOS 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D03 - GRANULATS 

D039 -  SORRES-CIMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 - MORTERS I PASTES 

D070 -   MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B2A100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦ ¦------------------------------¦ 
¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
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- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 

- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 

- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 

- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º 

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 
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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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 

14 -  ESTRUCTURES 
 

145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

145C41DE. 
 
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: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- 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'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles 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: 
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- 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 superficies (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 

- 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: 
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 

 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

 
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 
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 

 
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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E -   PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E21 - ENDERROCS 

E21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E21R1165. 

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. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E221 -   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E22113C2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a buidat de soterrani 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació per dames 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
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 per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca 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. 
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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. 

 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 

 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén  que  el  rebaix  es  fa  en  superfícies  mitjanes  o  grans,  sense  problemes  de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita 
de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un 
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària 
igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

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: 
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- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
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 d'esllavissada. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

 
 
 
 
 
 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E222 -   EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E222142A. 
 
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. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
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 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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 
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E225 -   REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E225AP70,E2255P70,E225177F,E225277A. 

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 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, 
per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
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condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat: <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

 
 
 
 
 
 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
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incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 
 
 
 
 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

E2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs' de l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 
 
 
 
 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 
 
 
 
 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2RA73G1. 

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 
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mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
 
 
 
 
 
 

E3 - FONAMENTS 
 

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor: ± 16 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
 
 
 
 
 
 

E4 - ESTRUCTURES 
 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E45C1AC4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
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S'han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries 
- Protecció de la zona tractada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 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 superficies (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. 

 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes: 40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 
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- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on 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. 
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'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
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En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 

 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

 
FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 
beurada 

 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant 

 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges. 

 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
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m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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. 

 
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. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, 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. 

 
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 - ESTRUCTURES 
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E4B -    ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4BC3000. 

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 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE 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. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
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l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 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. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
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segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 

 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 

 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

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. 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 143

 

 

 

- 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 - ESTRUCTURES 
 

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4DC -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4DC2D02. 

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 garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
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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 salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat 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 ¦
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¦ ¦ ¦ ¦ + 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 periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i 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: 
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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 asegurar que no assentaran. 

 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, 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). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 
 
 
 
 
 
 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 

E77 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7743281. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè col·locades no adherides sobre el 
suport. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Impermeabilització amb membrana de làmines de poliolefines. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin 
per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
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El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les 
soldadures siguin homogènies. 
Solapament de les unions: >= 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa: >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 50 mm/m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. 
En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el 
vent les desplaci. 
Característiques del suport: 
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 

membranes. 
- Rugositats: <= 2 mm 
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 
deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de 
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas 
de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido 
con otros grados de polietileno 

 
 
 
 
 
 
 

E9 - PAVIMENTS 
 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 -   SOLERES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts 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 
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Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
 
 
 
 
 
 

E9 - PAVIMENTS 
 

E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
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elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
- Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 

 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
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: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

EAS - PORTES TALLAFOCS 

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament: ± 1 mm 
- Aplomat: <= 3 mm (enfora) 

 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm ) 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

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'apertura. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i control geomètric 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: 
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. 
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EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 

EB32 -  REIXES D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, 
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions 
mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm/m 

 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment 
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han 
d'estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària: ± 10 mm 
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 

 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 

 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

EE41 -  XEMENEIES CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE41JP69,EE41B162,EE41BB62,EE41B762,EE41BE62,EE41BF62,EE41JG69. 

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 
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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 CRITERIS 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
EEU1 -  PURGADORS AUTOMÀTICS 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU11113. 

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 
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- Nivell: ± 10 mm 
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
* 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 NTE-IFC/1973, 
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente». 

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
EEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU41231,EEU41B31,EEU4U023. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4', 1', 1' 1/2 i 2' 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element 
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
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Distància als paraments laterals: >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
EEU5 -  TERMÒMETRES 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU57955. 

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 
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COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 
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 - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
EEU6 -  MANÒMETRES 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEU6U001. 

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 
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substitució amb l'equip funcionant. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell 
mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, 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 - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
EEUE - DIPOSITS D'INÈRCIA 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEUEU165. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades. 
S'han considerat els tipus de dipòsits següents: 
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i 

recobriment exterior d'alumini 
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- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i 
recobriment exterior de plàstic 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques 
- 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 equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades 
en emplaçaments que permetin una accessibilitat plena. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
Distància als paraments laterals: >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
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VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEV21D00DJ6K. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de 

qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura. 
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts. 
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips 
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, 
etc. 

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats. 

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres 

de funcionament). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

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

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
EEV4 -  CABLEJAT D'INSTALꞏLACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEV42001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i 
connectats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 162

 

 

 

Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del 
cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del 
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la 
instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit 
al feix dels conductors. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 

EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

EEZ5 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISORS (PER AIGUA) 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEZ51220. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de valvuleria per a radiadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.) 
- Connexió al circuit d'aigua 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada a una de les connexions superiors del 
radiador i a l'altra s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver 
una vàlvula de retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i 
la reducció corresponents. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al 
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seu manteniment. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació i el conjunt 
d'accessoris i vàlvules del radiador. 
No hi han d'haver fuites en cap de les connexions. 
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
 
 
 
 
 
 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

EF1 - TUBS D'ACER NEGRE 

EF11 -  TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades 
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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¦ 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 ¦

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra 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 ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+------------------------------------------+ 
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 CRITERIS 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. 

 
 
 
 
 
 
 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

EF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EF4239CC,EF42357C. 

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 
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(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. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
 
 
 
 
 
 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

EF5 - TUBS DE COURE 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EF52D5B3,EF52C5B3,EF52A5B3,EF5295B3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil·laritat 
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 
- Col·locat a l'interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

 
TUBS: 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest 
tipus. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
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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 

 
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest. 
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 

 
TUBS SOTERRATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos. 

 
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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 com a conseqüència dels retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
 
 
 
 
 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

EFB - TUBS DE POLIETILÈ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFB15655. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 
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- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Polietilè  ¦      Polietilè          ¦ 
¦            ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦   A 0°C   ¦ <= 50 x Dn  ¦     <= 40 x Dn          ¦ 
¦   A 20°C  ¦ <= 20 x Dn  ¦     <= 15 x Dn          ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament  respecte  a  l'estructura  de  l'edifici.  Les  horitzontals  han  de  passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
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¦ 16 ¦ 310 ¦ 240 ¦
¦ 20 ¦ 390 ¦ 300 ¦
¦ 25 ¦ 490 ¦ 375 ¦
¦ 32 ¦ 630 ¦ 480 ¦
¦ 40 ¦ 730 ¦ 570 ¦
¦ 50 ¦ 820 ¦ 630 ¦
¦ 63 ¦ 910 ¦ 700 ¦

¦ 16-20 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦
¦ 25-75 ¦ 1,3 ¦ 0,6 ¦
¦ 90-110¦ 1,7 ¦ 0,8 ¦
¦125-200¦ 1,9 ¦ 0,9 ¦

 

¦ DN ¦ Trams ¦ Trams ¦ 
¦ (mm) ¦ verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 

 
 
 
 
 
 
+-------------------------------------+ 
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
¦ DN ¦ Distància entre suports (m) ¦ 
¦ ¦-------------------------------¦ 
¦ ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 

 
 

 
+---------------------------------------+ 

 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 

 
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 
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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 
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
- Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

EFM - ACCESSORIS DE MUNTATGE 

EFM2 - MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFM25830,EFM25630,EFM25930. 

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 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, 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 - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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EFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EFQ33CGM,EFQ33CDM,EFQ33CBM,EFQ33C9M,EFQ33ETM,EFQ36C9L,EFQ36CEL. 1.- 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una 

generatriu 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals 

encadellats 
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió 
que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament 
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar 
entre elles i han de quedar a pressió. 
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals 
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall 
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o 
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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 
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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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

EG1 - CAIXES I ARMARIS 

EG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG146902,EG145602. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

EG1 - CAIXES I ARMARIS 

EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG151B12. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG21H81J,EG21H91J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
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CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases: >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm 

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals: <= 60 cm 
- Trams verticals: <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm 
Distància entre registres: <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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- 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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG22H911,EG22H915. 

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. 
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MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm 
Fondària de les rases: >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
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- 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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG312664. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
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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. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat: >= 4 m 
- Amb transit rodat: >= 6 m 

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir. 

 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
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. 
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Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 

 
 
 
 
 
 
 

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG32B134. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V. 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

21027 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 

 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 
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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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG415F99,EG415F9B,EG415FJD,EG415FJB. 

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 
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 

 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
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- 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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG4242JH,EG42429H. 
 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
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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: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
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- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 

 
 
 
 
 
 
 

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG47494E. 

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 
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DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
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 
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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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

EG4R - CONTACTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG4R4JL0. 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
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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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

EG5 - APARELLS DE MESURA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG51UD01. 

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. 
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment. 
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari. 
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari. 
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari. 
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment. 
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari. 
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari. 
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: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos. 
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva 
fixació posterior a l'orifici de l'armari. 
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte. 
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. 

 
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES: 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos. 
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la 
seva manipulació. 
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual 
actuen. 

 
TRANSFORMADOR: 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

 
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE: 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
TRANSFORMADOR: 
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 

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. 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 195

 

 

 
 

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

EG6 - MECANISMES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG62D1DJ,EG63D15S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o 

a l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats 
als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 

 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils. 
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 196

 

 

 

 

PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos. 

 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 

EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EH61AK4B. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
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com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- 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 - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 

EHB - LLUMS ESPECIALS 

EHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EHB17567. 

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: 
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- 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. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de 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. 
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EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

EJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJM12403. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de 
condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de 
comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior 
de l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables 
elèctrics i els terminals de connexió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
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COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o 

armari de comptador i elements següents : 
- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministre 
- Estalvi d'aigua 
- Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 

 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 

 
 
 
 
 
 
 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, 
muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
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- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 

 
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 

 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
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Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EN3 - VÀLVULES DE BOLA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN315727,EN316727,EN319727,EN318727. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic. 
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic 
- Vàlvules manuals roscades 
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs 
- Vàlvules manuals embridades 
- Vàlvules per anar a pressió 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei 
Vàlvules de bola metàl·liques soldades: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvula de bola per encolar o embridar: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
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centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica. 

 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 

 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 

 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, 
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 

 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 

EN71 -  VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN713845,EN713943. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvula de tres vies 
- Vàlvula de quatre vies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la 
DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

EN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN8125A7,EN812687,EN812677,EN8125B7. 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
 
 
 
 
 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 

EN91 -  VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EN915427,EN914327. 
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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 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

ENE - FILTRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ENE18304,ENE16304,ENE15304,ENE19304. 

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. 
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. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

ENL - BOMBES ACCELERADORES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ENL1V168,ENL1X133,ENL1V29F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs. 
S'han considerat els tipus de connexions següents: 
- Roscades 
- Embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de 
produir cap esforç radial o axial a la bomba. 
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient. 

 
CONNEXIÓ PER BRIDES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
CONNEXIÓ PER ROSCA: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, 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. 
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: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 

(presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres 
(aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 210

 

 

 

desguàs). 
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes: 
- Alçada manomètrica, consum, cabal 
- Presència i lectura dels manòmetres 
- Nivell sonor 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 
- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal 

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió 
- Instal·lació del vas d'expansió 
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum 

- 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. 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris. 

- Manteniment de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà 
la intensitat de la presa de mostres. 

 
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 -   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2213422. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
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 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca 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. 

 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 

 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén  que  el  rebaix  es  fa  en  superfícies  mitjanes  o  grans,  sense  problemes  de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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K -   PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

 
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. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge de calderes 
- Arrencada de radiador 
- Arrencada de tubs de calefacció 
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat 
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat 
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. 
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 
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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 CRITERIS 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 DE TUB DE CALEFACCIÓ: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K21G -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K21G1011. 

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 
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 



Projecte Executiu per a la instalꞏlació d'una caldera de biomassa 
 

BELLVER DE CERDANYA 
 

Pàgina: 217

 

 

 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA I 
APARELLS SANITARIS 

 
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 d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes. 
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 

 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 



 
 
 

PROJECTE EXECUTIU 
PER LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA 

 
RESIDÈNCIA SANT ROC 

 
Carrer Prat de la Riba, 6 

25720 Bellver de Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓ 
 

2.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGenginyeria. 
DAVID GARCIA ESCOLÀ 
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1. Introducció. 
 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 
 
La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat 
pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de 
febrer de 2009. 
 
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 
 
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o 
obligatorietat de desprendre’s. 
 
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, 
carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc. 
 
Productor de residus: la persona titularitat del be immoble, titular de la llicència urbanística, etc... 
(promotor) 
 
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o 
treballador autònom). 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. 
 
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran 
de ser insignificants. 
 
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials 
o subterrànies. 
 
L’àmbit d’aplicació del esmentat RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i 
pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de 
dragats no perillosos. 
 
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 
 

1.- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i demolició que contingui, com a mínim, l’article 4 i un inventari dels residus 
perillosos.  

 
 



2.- Quan es tracti d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.: 
 

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat 
gestionats durant l’execució de l’obra. 

 

- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de 
complir les següents obligacions: 

 
a/ Presentar a la propietat un Pla de Gestió de Residus de la construcció i 
demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la 
propietat. 
 
b/ Nombroses obligacions encaminades a la gestió, lliurament, i conservació de la 
documentació dels residus, conforme l’article 5. 
 

El present annex recull el corresponent Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició. 
 
 
2. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats. 
 
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus, ja siguin derivats de la 
construcció o de la demolició. 
 
Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a 
executar cadascuna de les partides d’obra. 
 
S’entén dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels materials de 
l’obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces 
prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró). 
 
Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva 
procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 
 
L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que 
es generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER). 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta 
d’obra (implantació de serveis en zona parcialment urbanitzada). 
 
A partir d’aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu.Per 
calcular el volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost 
del capítol corresponent de l’obra. 
 



Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra.  
 
D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són: 
 

Plàstic: Fc = 0,00006 
Fusta: Fc = 0,00001 
Runa: Fc = 0,0001 
Ferralla: Fc = 0,000001 
Paper i cartró: Fc = 0,000004 
Restes vegetals: Fc = 0,00005 
Residus especials: Fc = 0,000005 

 

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
A partir d’aquests factors, s’obté un volum estimat de residu. Aquests volums, tot i ser una 
estimació, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra. 
 
Les despeses associades a aquests volums de residus, ja que són mínims, queden repercutits 
directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari. 
 
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma 
directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte. 
 
2.2.- Mesures de separació dels residus en obra. 

 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. 
 
Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una 
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. 
 
Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de 
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. 
 
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per 
acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament 
els residus especials, no especials i inerts. 
 
Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 

A.- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 

 

   Asfalt. 
   Formigó. 
   Terres, roca. 



   Material vegetal. 
   Cablejat. 
   Metalls. 
   Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
B.- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

   Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
   Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
   Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
2.3.- Gestió de residus. 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 

 
‐ Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 
 

‐ Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

 
‐ Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11 - Deposició de residus inerts: 
 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 

T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició: 
 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 

V 11 - Reciclatge de paper i cartó. 
 

V 12 - Reciclatge de plàstics. 
 

V 14 - Reciclatge de vidre. 
 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes. 
 

V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 
 

V 83 – Compostatge. 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. 



A nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

‐ Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 

‐ Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
 

‐ Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 
 

‐ Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
 

‐ Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 

 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. 
 
El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu 
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i 
tractament adequat per gestor autoritzat. 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 

‐ Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 

‐ Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 

‐ Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

 

‐ Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 

 

‐ Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 

‐ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 

‐ Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 

‐ Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament 
autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de 
residus.  

 



La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès 
del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de 
Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats 
que es generen a Catalunya. 

 

‐ Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC.  

 

S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per 
evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 

‐ Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat.  

 

S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 

‐ El codi d’identificació els residus. 
‐ El nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
‐ La data d’envasament. 
‐ La naturalesa dels rics que presenten els residus. 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Ja que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix 
el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el 
pla de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques 
organitzatives d’aquest. 
 
Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La 
llista de gestors existents es pot consultar a la web www.gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.- Plànol de les instalꞏlacions previstes. 
 
A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instalꞏlacions que es preveuen a 
implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal 
tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instalꞏlacions en funció 
del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.- Prescripcions del plec. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

‐ ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 
 

‐ LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 

‐ DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 

‐ DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 

‐ DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 

‐ DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
 

‐ DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 

‐ DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 

‐ DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

‐ DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 

 
‐ LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 
 

‐ LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
 

‐ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 



‐ ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de aceites usados. 
 

‐ REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 

‐ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
 

‐ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

‐ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 

‐ ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

‐ REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
 

‐ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. 
 
Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 

‐ Terres. 
‐ Roca. 
‐ Formigó (paviments, murs,...). 
‐ Mescles bituminoses. 
‐ Cablejat elèctric. 
‐ Restes vegetals. 
‐ Metalls. 
‐ Maons. 
‐ Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 
 
 
 



Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

1.-RESIDUS NO ESPECIALS (17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 

- RUNA: 
  17 01 01 Formigó 
 

  17 01 02 Maons 
 

  17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 

  17 02 02 Vidre 
 

   17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 

- FUSTA: 
  17 02 01 Fusta 
 

- PLÀSTIC: 
  17 02 03 Plàstic 
 

- FERRALLA: 
  17 04 01 Coure, bronze, llautó 
 

  17 04 02 Alumini 
 

  17 04 04 Zinc 
 

  17 04 05 Ferro i acer 
 

  17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
2.- RESIDUS ESPECIALS (17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

 

  17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 

 17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB). 

 

 17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses. 

 

 17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes. 

 

 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

 

 17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 

 

 17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant. 
 

 17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, 
substàncies perilloses. 

 

 17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
 

 17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 

 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 

 17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 



3.- Altres residus no especials generats no inclosos en el cap. 17 del CER. 
 
RESTES VEGETALS 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol 
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 

  02 01 07 Residus de silvicultura. 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 

Paper i cartró 
Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i 
pesca. 

  02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus 
 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels diversos capítols d’obra queden 
detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides 
corresponents. 
 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats 
els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits 
directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari. 
 
Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del 
punt de gestió de residus en obra. 
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VI.- PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I PERMISOS 
 
 
 
1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 
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1. Planificació dels treballs 
 

El present apartat té per objectiu desenvolupar un programa bàsic de planificació dels treballs i 
actuacions previstes en el projecte d’execució de la instalꞏlació de la caldera de biomassa a la 
xarxa de calefacció de l’EA Pallars (Pallars Jussà), Lleida.  

 

Els treballs esmentats consistiran en la preparació del terreny i modificacions en la instalꞏlació de 
calefacció actual que suposaran una millora i a l’hora permetran instalꞏlar l’esmentada caldera 
d’estella.   

 

S’implantarà una nova sala de calderes on s’ubicaran la nova caldera, el dipòsit d’inèrcia i la sitja 
de biocombustible, a banda dels equips auxiliars.  

 

A la sala de calderes actual es duran a terme les modificacions necessàries per a substituir els 
elements que no funcionen, i per a incloure un colꞏlector que disposarà de dues sortides per a 
dos circuits de calefacció més una sortida cap a l’ACS. 

 
El projecte s’estructura en una única fase en la qual es trobaran implicats diferents oficis i 
industrials. 
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1. Acta de Replanteig.               

2. Implantació del Pla de Gestió de Residus.               

3. Moviment de terres.               

4. Construcció de fonamentació.               

5. Instalꞏlacions interiors, Sala de Colꞏlectors.               

6. Connexió d'elements auxiliars.               

8. Connexió de canonades a xarxa existent.               

9. Instalꞏlació Nova Sala de Calderes.               

10. Instalꞏlació Control Instalꞏlació Biomassa..               

11. Proves de Servei               

12. Acta Final d'Obra               
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VII.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
1.- Objecte de l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
 

2.- Característiques de les obres. 
 

3.- Execució del projecte. 
 

4.- Unitats constructives i els seus riscos. 
 

5.- Descripció dels materials utilitzats. 
 

6.- Riscos a l’àrea de treball. 
 

7.- Prevenció del risc. 
 

8.- Pla de seguretat. 
 

9.- Llibre d’incidències. 
 

10.- Prescripcions generals de seguretat. 
 

11.- Condicions dels mitjans de protecció. 
 

12.- Equips de protecció individual (EPI). 
 

13. - Sistemes de proteccions colꞏlectives (SPC). 
 

14.- Serveis de prevenció. 
 

15.- Comitè de seguretat i salut. 
 

16.-  Instalꞏlacions de salubritat i confort. 
 

17.-  Condicions econòmiques. 
 

18.- Coordinador de seguretat. 
 

19.- Avís previ. 
 

20.- Disposicions legals d’aplicació. 
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1. Objecte de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
S’elabora el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, donat que en el projecte d’obres redactat 
i del que aquest document forma part, no es dona cap dels supòsits previstos en l’apartat 1 del 
article 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministeri de Presidència, per el que 
s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 
 
D’altra banda, en l’apartat 1 de l’article 17 (Capítol IV) del Real Decreto 1627/1997 s’explicita el 
següent: 
 

La inclusió en el projecte de execució d’obra del Estudi de Seguretat i Salut o, en tot cas, 
del estudi bàsic serà requisit necessari per el Visat del projecte per el Colꞏlegi 
professional corresponent, expedició de la Llicencia Municipal i demés autoritzacions i 
tràmits per part de les diferents Administracions públiques. 

 
L’Estudi Bàsic te per objecte precisar les Normes de Seguretat i Salut aplicables en la obra, 
conforme especifica l’apartat 2 de l’article 6 del citat Real Decreto. 
 
Igualment s’especifica que a tal efecte haurà de contemplar: 
 

- La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries. 

 

- Relació dels riscos laborals que no poden eliminar-se conforme a l’indicat anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques que tendeixin a controlar i 
reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives 
(donat el cas, es tindrà en compte qualsevol altre tipus d’activitat que dugui a terme en 
la mateixa i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis 
dels apartats de l’Annex II del Real Decreto). 

 

- Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en las degudes condicions de 
Seguretat i Salut, els previsibles treballs posteriors. 

 
1.1. Justificació de l’estudi 
 
Segons l’Article 4 del RD. 1627/1997, el promotor estarà obligat a que en fase de redacció del 
projecte s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’obres que es doni algun dels 
següents supòsits: 
 

a. Que el Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) per contracta inclòs en el projecte 
sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,1 e). 

 

b. Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, havent-hi en algun 
moment a més de 20 treballadors, de forma simultània. 

 

c. Que el volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en la obra, sigui superior a 500. 

 

d. Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l’apartat 1, el promotor 
estarà obligat a que en fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

 

a. El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) de les instalꞏlacions ascendeix a la 
quantitat de: 

P.E.M. = 119.806,17 € < 450.759,1 € 



 

b. El termini d’execució previst de les citades instalꞏlacions es inferior a tres (3) mesos, 
no havent-hi en cap moment a més de 20 treballadors, de forma simultània. 

Termini d’execució < = 4 mesos 
Nombre de treballadors < = 4 

 

c. El volum de mà d’obra estimat: 246 < 500 
 
S’observa doncs que no es dona cap de les circumstàncies o supòsits previstos en l’apartat 1 de 
l’article 4 del RD. 1627/1997, per tant, es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del RD. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els Principis d’Acció Preventiva recollits 
en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” 
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents tasques o activitats: 

 

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

b. L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 

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

d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

e. La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 

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

h. L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 

 

i. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l’obra o prop del lloc on es troba ubicada l’obra. 

 
Els Principis d’Acció Preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 son els següents: 
 

1- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

 

a. Evitar riscos. 
 

b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 

c. Combatre els riscos a l’origen. 
 

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i limitar els efectes del mateix sobre 
la salut. 

 

e. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
 

f. Substituir allò que es perillós per allò que tingui poc o cap perill. 



 

g. Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

 

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 
 

i. Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

2- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

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

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

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

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives mes segures. 

 
5- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte de ells mateixos i les societats 
corporatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 
2. Característiques de les obres 

 
2.1. Situació de les obres 

 
La instalꞏlació objecte d’aquest document, es troba situada: 
 

Emplaçament instalꞏlació: CAP BELLVER DE CERDANYA 
 Avinguda Pere Sicart 1 
 25720 Bellver de Cerdanya  
Coordenades UTM: X: 399376,15 m     Y: 4691650,25 m 
Referència Cadastral: 9519604CG9991N0001AJ 

 
2.2. Peticionari 

 
Les dades professionals legalment establertes de la empresa peticionària d’aquest document 
són les següents: 
 

Nom o Raó Social: AJUNTAMENT BELLVER DE CERDANYA 
NIF:  P-2506000-E 
Adreça: Plaça Major 12 
 25720 Bellver de Cerdanya 
 
 
 
 
 



2.3. Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per: 
 

Nom:  David Garcia Escolà 
Nº Colꞏlegiat:  CETILL 19.320 - L 
NIF. :  43.712.011-M 
Adreça: C/ Capelles, 1bxs 
 Tremp – 25620 
Tel.:  973 654 760 

 
2.4. Descripció de les obres 
 
Es tracta incorporació d’una producció tèrmica mitjançant biomassa en l’Escola Agrària del 
Pallars. 
 
També s’inclouen la implantació de la sitja d’alimentació, la canonada d’unió amb les 
instalꞏlacions actuals i la resta d’instalꞏlacions auxiliars. S’inclou l’obra civil necessària. 
 
3. Execució del projecte 
 
3.1. Pressupost d’execució material 
 
El pressupost d’execució material (P.E.M.) de les obres ascendeix a la quantitat de 119.806,17 
euros. 
 
3.2. Termini d’execució 
 
Es preveu una durada de 2 mesos per l’execució dels treballs contemplats en el present 
document. 
 
3.3. Nombre de treballadors 
 
El nombre de treballadors previst per duu a terme el treballs esmentats en el present document 
es de: 

QUANTITAT SIMULTANEÏTAT 

4 Mitjana 

6 Màxima 

 
3.4. Interferència i serveis afectats 
 
Els treballs a realitzar seran simultanis amb la utilització ininterrompuda de l’edifici, tant per part 
del personal intern, com del personal extern que en faci ús dels serveis de caràcter públic que 
en aquest es faciliten. 
 
Per aquest motiu, l’organització i coordinació de totes les qüestions que puguin afectar aspectes 
relacionats amb la seguretat i salut derivats d’aquest context específic, hauran de ser objecte 
d’estudi i desenvolupament minuciós al pla de seguretat i salut que s’aprovi prèviament a l’inici 
de l’obra. 
 
 
 
 



4. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 
4.1. Serveis provisionals 
 
Tots els serveis que es disposa a l’Obra són definitius: 

- Subministrament d’aigua. 
- Xarxa de desguàs (sanejament) 
- Subministrament elèctric. 
 

4.2. Identificació dels riscos 
 
Segons s’explicita en el punt 2 de l’article 6 del RD. 1627/1997 l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
contindrà les mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de 
l’Annex II. 
 
En el punt 3 del mateix article s’indica que s’hauran de contemplar també les previsions i 
informacions útils per a poder efectuar en el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de reparació i manteniment. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra, establertes 
a l’annex IV del RD. 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents 
treballs d’obra previstos, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o be ser aplicables a tasques puntuals. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com es ara, caigudes, talls, 
cremades i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en comte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
4.3. Unitats constructives i els seus riscos 
 
En la taula següent es reflexa la relació d’unitats constructives interiors que composen els treballs 
previstos i els riscos inherents a les diferents activitats: 
 

Unitats constructives Riscos 

Muntatge de Calderes Caigudes al mateix nivell 
 

Caigudes des de punts alts 
 

Caiguda d’objectes i materials 
 

Projecció de partícules als ulls 

Muntatge de radiadors 

Muntatge de canonades de calefacció 

Muntatge de canonades d’ACS 

Posada en funcionament de les instalꞏlacions. 

 
En l’obra objecte del present (E.B.S.S.) no s’identifiquen Riscos Especials que pertanyin a la 
relació no exhaustiva dels treballs enumerats en l’Annex II del RD. 1627/1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS 
 
En la taula següent es reflexa la relació dels principals materials i equips utilitzats per tal 
d’executar els treballs previstos: 
 

Unitats constructives Materials i Equips 

Posada en funcionament de les instalꞏlacions 

Presència de Gas 
 

Presència d’aigua 
 

Presència d’electricitat 
 

Aparells i canonades amb fluids 
a pressió 

 
 
6. Riscos a l’àrea de treball 
 
Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 

- Caigudes d’alçada 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Inhalació de pols 
- Cremades 
- Risc elèctric 

 
7. Prevenció del risc 
 
7.1. Proteccions individuals 
 
Es consideren els següents Equips de Protecció Individual (E.P.I.): 

- Cascs per a tots els operaris, incloent-hi visites puntuals + DO. 
- Guants d’ús general 
- Guants de goma aïllants 
- Ulleres de protecció (impacte + antipols) 
- Botes de seguretat 
- Botes d’aigua 
- Protectors auditius 
- Màscares antipols 
- Arnés i cinturó de seguretat 
- Granotes de treball 
- Roba contra la pluja 

 
7.2. Proteccions colꞏlectives i senyalització 
 
Es consideren els següents Sistemes de Protecció Colꞏlectiva (S.P.C.) i Senyalització: 

- Tanques de limitació i protecció 
- Baranes 
- Ancoratges pel cinturó de seguretat 
- Escales de mà 
- Extintors 
- Senyals de trànsit i seguretat 

 
 



7.3. Informació 
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa la informació 
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
7.4. Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l’exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. 
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
7.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. S’haurà d’informar en un rètol visible a 
l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible 
accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. La farmaciola es revisarà mensualment i es 
reposarà immediatament el material consumit. 
 
7.6. Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que 
es repetirà al cop d’un any. 
 
7.7. Prevenció de risc de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
colꞏlocant els tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 
- La interferència de feines i operacions 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
8. Plà de seguretat 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista 
principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inicia de l’obra, en què 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 



Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta d’aprovació, Visada pel colꞏlegi professional 
corresponent. 
 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona  
amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per 
variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l’aprovació del tècnic autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut, així 
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d’execució d’obres. 
9. Llibre d’incidències 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d’estar en 
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal 
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de 
Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 
 
10. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l’obra, on s’especificarà: 

- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l’adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades 
i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, 
amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable  



del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions 
colꞏlectives i dels resguards de les instalꞏlacions provisionals, així com de les màquines i vehicles 
de treball. 
 
El contractista portarà el control dels equips de protecció individual (EPI) facilitats a la totalitat del 
personal que intervé a l’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el 
casc de seguretat. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé  
les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries. Les 
connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
 
11. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
12. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 

CASC 
 

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 



Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la 
DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions 
inferiors o iguals 1.000 V. 

 Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-
5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc 
de punció plantar). 

 Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS 
 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 
 cuir: manipulació en general 
 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes 

 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 
de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball 
de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 



 - Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no 
s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda 
lliure. 

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 
als 80 dB (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades 
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb 
ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17- 08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 

 
ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni colꞏlectiu 
provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar 
sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls facilitarà roba impermeable. 

 
13. SISTEMES DE PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 

Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. La 
tanca  ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ 
 



Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 
dues persones. La longitud serà superior en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior 
per tal d’evitar moviments. Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà 
sempre de cara a l’esca-la. 

 
14. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Servei tècnic de seguretat i salut: El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic 
en seguretat i salut, propi o extern. 
 
Servei mèdic: Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 
 
15. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni colꞏlectiu provincial del sector. Es nomenarà per escrit socorrista el treballador 
voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del 
servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà 
mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 
 
16. INSTALꞏLACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l’especificat els articles 44 de l’ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l’ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
Consideracions prèvies 
Atès a que les instalꞏlacions d’aquestes característiques admeten certa flexibilitat, donat que es 
el Cap d’obra el que les ubica i projecta en funció de la programació establerta en l’obra, es fa 
necessari marcar les pautes i condicions que aquestes han de reunir, indicant el programa de 
necessitats i la superfície mínima, en funció del nombre d’operaris implicats. 
 
Condicions d’ubicació 
Hauran de situar-se en el punt més compatible amb la entrada i sortida d’objectes, maquinaria i 
equips a obra. Es convenient situar-los en una zona intermitja entre els espais més característics 
de l’obra, per tal de reduir els desplaçaments Tanmateix, s’haurà d’adequar la zona més adient 
en funció de la disponibilitat d’evacuació dels serveis de sanejament. 
 
Dotacions de reserva de superfície 
En funció del nombre de treballadors implicats en l’obra es disposaran els següents serveis: 

 
Subministrament d’aigua 
Las empreses facilitaran al seu personal aigua potable en els llocs de treball. 
 
Vestuaris 
La empresa disposarà en el centre de treball de vestuaris per a ús dels treballadors. La 
superfície mínima dels vestuaris serà de 2 m2 por cada treballador i tindran una alçada 
mínima de 2,30 m. 



4 treballadors x 2m2 / treballador = 16 m2 de superfície útil 
 
Estaran equipats amb seients i armaris individuals metàlꞏlics o de fusta per tal de que els 
treballadors puguin canviar-se i deixar els seus objectes personals. Els armaris podran 
tancar-se amb de clau, una copia de la qual es facilitarà al treballador i l’altra restarà en 
la oficina per un cas d’emergència. 

 
Número de taquilles: 1 ut. / treballador = 4 taquilles 

 
Lavabos 
El número de lavabos serà, al menys, d’un (1) per cada deu (10) usuaris. La empresa els 
dotarà amb tovalloles individuals o assecadors d’aire calent o tovallolers automàtics de 
paper, amb els respectius recipients. 

 
Número d’aixetes: 1 ut. / 10 treballadors = 1 ut 

 
Inodors (W.C.) 
El número de W.C. serà d’un (1) per cada (25) usuaris. Estaran equipats completament 
i ventilats. Les dimensions mínimes de cabina seran de 1 m x 1,20 m i 2,30 m d’ alçada. 

 
Número de W.C.: 1 ut. / 25 treballadors = 1 ut 

 
Dutxes 
El número de dutxes serà d’una per cada deu treballadors i seran d’aigua freda i calenta. 

 
Número de dutxes: 1 ut. / 10 treballadors = 1 ut 

 
La solera, parets i sostre d’aquestes dependències seran llisos i impermeables i estaran 
fets amb materials que permetin el rentat, amb la freqüència necessària, amb líquids 
desinfectants o antisèptics. 
 
Farmaciola 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per 
poder efectuar cures de urgència en cas d’accident. Es designarà a una persona 
capacitada per tal de vetllar per la integritat de la farmaciola, encarregant-se de la 
reposició immediata dels elements exhaurits. 
 
Menjadors 
Els menjadors estaran equipats amb bancs, cadires i taules. Es mantindran en perfecte 
estat de neteja i disposaran dels mitjans adequats per escalfar els menjars. 

 
17. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i  
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat 
d’amidaments del projecte d’execució. 
 
18. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a 
que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
 



19. AVÍS PREVI 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inicia de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord 
amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10- 97. 
 
20. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 

(en negreta hi ha marcades les normatives que afecten directament a la Construcció) 
 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obres de 
construcciones temporales o móviles 
 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d’edificació i obres públiques 
 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en eltrabajo 
 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant 
a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 
 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores 
 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo 
 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
 



• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica 
i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 

• Ordenanza del 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

• Ordenanza del 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

• Ordenanza del 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 
 

• Ordenanza del 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 

• Ordenanza del 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instruccions para su 
cumplimiento y tramitación 
 

• Ordenanza del 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
Poblado 
 

• Ordenanza del 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obres 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

• Ordenanza del 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

• Ordenanza del 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

• Ordenanza del 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 
 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 
 

• Ordenanza del 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 



Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 

• Ordenança del 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 
 

• Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores 
 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditives 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de Seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 

 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protecciónpersonal 
de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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